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  "الباحث " قواعد النشر وشروطه يف جملة 
 ----------  

والدراسات البحوث تعىن بنشر  أكادميية حمكّمةفصلية دولية  جملة : الباحث
اللغوية واألدبية والبحوث الفكرية ذات العالقة بالعلوم اإلنسانية ، وما يتصل منها 

من خالل امللتقيات  األكادمييةكما تم بالنشاطات العلمية .. بالدراسات القرآنية
وللنشر . لمية واملنهجيةواملؤمترات الوطنية والدولية اليت تستويف قواعد النشر الع
 :بالة ينبغي احترام قواعد النشر وشروطه املبيـنة أدنـاه 

 ضرورة العربية والفرنسية واإلجنليزية ، مع: تم الة بنشر املقاالت باللغات  -1
  .ذكر اسم املؤلف ودرجته العلمية وختصصه ومؤسسة عمله

  . مع مراعاة العناوين الفرعية للمقال  A4قاس  مب صفحة  تكون الكتابة على -2
،  traditionnal arabic 16: نوع اخلط وحجمه يف العربية وغريها  -3

للهوامش وقائمة املصادر واملراجع، ويكون   14traditionnal arabicوللمنت 
 .سنتم 01: بـالفصل بني األسطر

( باألرقام العادية  اهلوامش واإلحاالت يف أسفل كل صفحةينبغي إثبات  -4
على أن تكون املصادر واملراجع يف آخر . بالطريقة اآللية التلقائيةو ...) 1،2،3

 traditionnal arabic 14 : املقال ، خبط 
  20وأن ال يتجاوز  ،  05أن ال يقل عدد صفحات املقال عن   بجي -5
أسطر باللغة   07إىل  05ع البحوث واملقاالت مبلخص عنها يف حدود تشفّ -6

 . العربية ، ويأيت يف بداية املقال
اليت تصل إىل الة متأخرة يف عدد املقبولة يف حال تعذُّر نشر بعض املقاالت  -7

ما، فإنه يتم إرجاؤها إىل األعداد الالحقة حبسب املوضوع والترتيب وأولويات 
 ..عمل هيئة التحرير ومقاييس الة 
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 للتقييم والتحكيم من - قبل إجازا - ختضع املقاالت والبحوث والدراسات -8
  .لطعن أو االعتراضغري قابلة لقرارام علماً أنّ متخصصني، و خرباء قبل

وليس مثة أية مفاضلة خيضع ترتيب املقاالت يف الة ملقاييس تقنية حمضة،  -9
  .باملوضوع أو مبكانة صاحب املقالبينها، وال عالقة لترتيبها  

   .األعمال املقدمة ال ترد إىل أصحاا سواء أنشـرت أم مل تنـشر  - - 10
  .وضوعيةاملو اللياقة دودحل اًجتاوزأو ال يقْيل أي عمل يتضمن جترحيا  - 11
اآلراء أو األحكام أو االجتاهات  ما يـرد إليها منالة غري مسؤولة ع - 12

 مهو ر عن آراء أصحاا،تعب ألن املقاالت، فيما ينشر من األعمال  املتضمنة
 . وال تعرب بالضرورة عن رأي الة ..مسؤوليتها كاملةً ونيتحمل

 باسم رئيس التحرير  -  تقدم املقاالت والبحوث والدراسات مكتوبة : املراسلة
الربيد اإللكتروين للمجلة  رسل علىأو تCD على قرص مضغوط   -
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  كلمة العدد التاسع
طلب تنوعاً يف التفكري واختالفاً يتيف العقول  اهوإمثار املعارفإنّ تنوع الفوائد 

وتلك هي السمة  .تتم معاجلتها يف زوايا النظر تبعاً لتعدد املوضوعات وتنوع القضايا اليت
نّ االختالف يف األفكار هو الذي أل. بطبيعته اليت ينبغي أن تطبع الفكر اإلنساين املتنوع

 نمزلا ربع وهو ما حيقق التقدم الفكري والرقي احلضاري املتجدد ،تنوعلاوتجدد لايثمر 
 ثحابلا ركفب قافآلا يف رظلنا نّأ كلذ  .اهيلع سانلا هللا قلخ يتلا ةينوكلا ننسلا قفو
 يف ثحبلا ىلإ بابلألاو العقول يلوأ عفدي قالّخلا عادبإلا نم هنع دلّوتي امو قاوتلا
نوا تلك الطاقة الكامنة اليت أودعها اهللا لديهم ليكو مهيف كرحيو ،بابسالاو جئاتنلا

ضلّ  ومسالك املعرفة املتشعبة اليت ةبعتملا سائرين يف دهاليز احلياة املظلمةال يدمنارات 
ويترقبون ظهور  اوربعي هلم افذوهم يلتمسون من فتاهواكثري من السالكني،  لطريقا اهيف

وهنا تتجلّى مهمة الباحث  ..من فجر املعرفة الصحيحة اليت ينشدوا اخليط األبيض
 رهسيو احلقيقة ليجلّيها لآلخرين دشنيالفاحصة ونظرته الثاقبة، وهو ويربز دوره، برؤيته 

 نوداجلا الباحثون كرتشي يتلا ةدلاخلا ملعلا ةلاسر يه كلتو. .نيرئاحلل ةحارلا رفويل
 واملعاناة ةمئاقلا ال تؤيت مثارها إالّ بالتضحية يرمعل يهو ،اهمجيعهم يف جتشم نوفصنملا
ق، افآلا يف رظنلا ليطيو يكابد املشاق ثاحب إالّ اههنك ال يعرف متعة اهل نكلو ،ةمئادلا

أن ال مناص  هملْعع م، لمأتلاو ربدتلاو ركّفتلا ةمعن يف بلّقتي يف هووفتراه يشقى بعقله 
إذ  الطيب يبأ رد هللاو.. هلاثمأ نم ناك نم الّإ هلاح نم ائيش فرعي الو ،له من ذلك

  : يقول

  وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم**  ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله  

 هب تداج امب" الباحث " لقد ازدانت صفحات هذا العدد التاسع من جملة           
 هيوحي امب بيجع ليمج دهشمو بيشق بوث يف هوجرخأ نيذلا نيثحابلا نم قيرف حئارق
مقاالت خمتلفة حبلى بأفكار متنوعة وأشكال معرفية ثرية تتيح للقارئ الكرمي أن  نم
  ..ةديفملا اهلينتخب منها ما يفتح له جمال القراءة والتفكري يف مضامينول بني ثناياها جي
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، وية تناولت أوالها موضوع اإليقاعمقاالت لغ ةلمجب ةيادبلا تناكوبد 
ومفهوم التعدد والتداخل بني النظرية والتطبيق، ليضيف الباحث أفكاراً جديرة بالنظر يف 

اإليقاع الشعري العريب ؛ مث يأيت احلديث عن عالقة النظم بالنحو انطالقا مما متيز به  جمال
حني  "دالئل اإلعجاز " عبد القاهر اجلرجاين يف نظريته الفريدة اليت ضمنها كتابه القيم 

، أراد الربط بني النحو والبالغة عبر هذا اجلسر املمتد من النظم بني علوم العربية كلها
جتليته يف مقاله ؛ وال نربح موضوع البالغة أم العلوم العربية لنطالع  وهذا ما أراد الباحث

موضوعاً تربويا تعليميا تناول فيه الباحث مقاربة تعليمية ملوضوع البالغة العربية يف ضوء 
النص األديب، متعرضا إىل جانب الفن والتجريد، ومعرجاً على منهج تعليمي جديد يف 

يس البالغة ؛ وأما ختام املوضوعات اللغوية فتناول فيه الباحث جهود العلماء جمال تدر
املغاربة يف خدمة اللغة العربية من خالل التراث املخطوط، وهي جهود ال ميكن إغفاهلا ملا 
حتمله من قيمة علمية، وما حتويه من نفائس فريدة ال تزال حباجة إىل مواصلة البحث 

  .نااوالتنقيب الستجالء مكنو

وأما موضوعات األدب والنقد فمبدؤها بالصورة الوصفية يف معلقة زهري اليت   
اليت تزامحت عليها األقالم كما  تضمنت من األبعاد الفنية ما جيعلها من القصائد املتميزة

له على اختيارها ؛ وبعد ذلك  يقول الباحث، غذ جعل مزايا الصورة الوصفيه فيها دافعا
أدبية نقدية حتليلية ملقصورة ابن دريد قدمها الباحث مبا فيها من املتعة يف  ننتقل إىل دراسة

ومن التراث القدمي تتبع مجاليات التراث من خالل أشكال من اإلبداع األديب املتنوع ؛ 
ينقلنا باحث آخر إىل قراءة يف ديوان حديث على خطى احلركة الشعرية املعاصرة اليت 

تتطلب قارئا يدرك آليات إنتاج النص اإلبداعي اجلديد  جتعل من النص رموزا وعالمات
؛ وبعدها ننتقل إىل دراسة للشعر اجلزائري احلديث الذي أخذ نصيباً وافراً يف هذا املقال 

 حيظ حبظه من النقد، مبا قدمه الباحث من قراءة مفيدة له، وإن كان الشعر اجلزائري مل
رية على اخلصوص لتواكب ذلك اإلنتاج الزاخر ويف هذا دعوة إىل األقالم العربية واجلزائ

مبقال حتدث فيه  الذي جتاوز حركة النقد ؛ ويأيت ختام املوضوعات األدبية والنقدية
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الباحث عن بنية النص الروائي لينقلنا إىل هذا اجلنس األديب الذي اضحى جماالً خصبا 
  .للنظريات النقدية املعاصرة بقراءاا املتعددة له

، تها مبوضوع االستضعاف واالستكبارفجاءت بداي ةيوضوعات الفكرملاوأما   
وعرجت فيه الباحثة على قضية صدام احلصارات، وتناولت املوضوع باسلوب مباشر 
وصريح قصد معاجلة القضية املطروحة بنظرة واقعية فاحصة للبحث عن مسالك احلل 

نقلنا فيه الباحث إىل قضية فكرية أخرى هلا أمهية فيها ؛ ويأيت بعد ذلك املقال الثاين لي
بالغة تتعلق بإشكالية األغتراب يف الفكر العريب والفكر الغريب انطالقا من التأثري والتاثر ؛ 
وأما ختام هذه املقاالت فكان بطرح إشكالية أخرى يف معاجلة ظاهر التصوف وعالقتها 

سالمي، ليقدم الباحث قراءة يف خمتلف ، وموقع ذلك يف الفكر اإلباحلداثة بكل أبعادها
  ..التصورات وانتقادات للمناهج احلديثة يف تعاملها مع هذه الظاهرة

رته ظالباحث من خالله أن يعرض علينا نكتاب حياة أراد وكان ختام املقاالت   
 قوسيل ،أنتجوه من أفكار جديرة بالتنويه امواآلخرين عبر ما قدموه  جتاربجلانب من 

  ..اهنم ةيح ةلثمأ انل

املعريف، والثراء الفكري،  كانت مضامني العدد التاسع الذي متيز بالتنوعتلك   
ال اللغوي أو األديب أو ، إنْ يف االقضايا شكاليات ومعاجلةاإل يف طرح واجلدية
   ..هدئارف تزيمتو هدئاوف تددعت اذو ؛الفكري

 ،رظانلل مهراكفأ اودبأو رطاوخلا تاعيقوت اومدق نيذلا نيثحابلا ئنوختاماً ،   
نرجو أن  امك..ةرمثملا ةيملعلا مريسم مامتإل دادسلاو قيفوتلاو نوعلا لك مهل هللا نيلئاس

 ةيبدأو ةيوغلالعدد عبر ما متّ عرضه من اختيارات  اذه جيد القارئ الكرمي ضالته يف
خالهلا أن نقدم فضاًء ثرياً خصباً يتيح له أن ينهل من امتداداته العلمية أردنا من  ةيركفو
  ..واهللا املوفق. ..بكل أبعادها ةيفرعاملو

  عبد العليم بوفاتح. د   / رئيس التحرير
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  علــوم اللغــة  يف مقاالت 
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  مفهوم التعدد والتداخل بني النظرية والتطبيق:  يف البنية اإليقاعية العربية

  اجلزائر –جامعة األغواط  - األستاذ الدكتور حممد خليفة
  

يها النظام اليت يقوم عليساير مفهوم التعدد مفهوم التداخل يف البنية األساسية       
األوتاد هي اللبنات العروضية األساسية اليت تقوم عليها العروضي، فاألسباب و

قاعدة واحدة األجزاء ، والقاعدة اليت تنظم بنية اجلزء من جهة كم هذه املكونات 
وهلذا جند تداخال بني هذه األجزاء على اختالف أبنيتها . تطبق على كل األجزاء

  :ق من هذا التداخل على املستوى النظري من خالل النموذج التايلوميكننا التحق
كما تتناسب .  0//  0/،    0/  0//تتضمن هذه البنية الشكلني   0/  0/  0//

وإذا انطلقنا من املستوى .  0/  0//  0/،    0//  0/  0:/كميا مع األشكال التالية 
/ 0/  0/  0/ول على الشكل  احلص الصويت ال السبيب الوتدي يف التفريع أمكننا

، ظهران حقيقيان يف النظام العروضيومن هنا ميكننا القول إن التداخل والتعدد م
  .ومها انعكاس للعالقة الدورانية بني املكونات 

، يف طياته بذور التداخل بني حيمل التبديل الدوراين، يف الدائرة العروضية     
وقد نبه الباحث الدكتور مصطفى . وجهةويؤكد التحقيق الشعري هذه الالبحور ، 

حركات إىل هذه اخلاصية اليت توصل إليها بوصفها نتيجة اختبارية فرأى أن البسيط 
،وكذلك الوافر األول والكامل ل األول والثاين أوزاما بسهولةاألول يتبادل والطوي

. خلفيفواملنسرح وا. زج مع الرملواهل. ، والوافر الثاين والكامل الثامنالرابع 
واملضارع مع املقتضب . األوليع واملديد مع جمزوء البسيط والرمل الثاين والسر

ويف كل هذا ما يثبت أن التداخالت بني .1واتث وجمزوء املنسرح وجمزوء اخلفيف
                                                

  . 61ص : مصطفى حركات ،نظريات الشعر . ـ  د 1
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األوزان والبحور أمر قائم يف ظل التعدد ، فهل يعين هذا أن اخلليل مل يضع ضوابط 
التفريق بواسطتها بني وزن ووزن ؟ لإلجابة على هذا حتكم هذا التداخل ، ويتم  
، وبني أوزان حبور القائمة بني أوزان البحر الواحد نورد جمموعة من التداخالت

  .خمتلفة من دائرة واحدة ، وأوزان خمتلفة بني حبور متباينة من دوائر خمتلفة 
ضه الثالثة ـ أورد اخلليل لبحر البسيط ثالثة أعاريض وستة أضرب ، وتأيت عرو 1

ولكن  ) 0/ 0/ 0( /على الشكل مقطوعة ممنوعة من الطي وهلا ضرب مثلها 
، وقد وردت قصيدة المرئ القيس شعري ال يلتزم بصرامة هذا البناءالتحقيق ال

  : 2مبنية على وزن هذا املخلع مع تداخل يف األعاريض ، واألضرب يقول
 أوشـــالكأن شأنيهما     عيناك دمعهما سجــال           

   0/0/0/      0//0/  0// 0//       0/0//   0///  0// 0/ 0/ـ  1    
  أو جدول يف ظالل خنـل     للماء من حتتـه جمـــال              

  0/ 0/ /      0// 0/ 0// 0/ 0/    0/ 0//  0// 0/  0//  0/ 0/ـ   2    
  ل مشـــاللقد أقطع األرض وهي قفر     وصاحيب باز              

  0/ 0/ 0/    0// 0/  0// 0/ /    0/ 0//  0/ / 0/  0// 0/ 0/ـ      3   
  نـاعمة نائم أبـــجلها      كأن حاركها أثــــال             
   0/ 0//     0/ // 0// 0/ /       0// / 0/  0/ / 0/ 0/ // 0/ـ    4   

  العض واحليـــالتقدمين دة سبـــوح     صلَّبها            
  0/ 0/ /     0/ / 0/ 0/ // 0/       0/ 0/ / 0/ / 0/ 0/ // 0/ـ    5  

                                                
  . 511،  510،  509: ـ الشنتمري ، شرح ديوان امرئ القيس   2
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  تطعم فرخا هلــا صغريا     أزرى به اجلوع واإلحثـال       
  0/ 0/ 0/     0/ / 0/ 0// 0/ 0/      0/ 0/ /  0// 0/ 0/ // 0/ـ  6

  يرزق العـــيالقلوب خـزان ذي أورال     قوتا كما           
   0/ 0/ /    0/ / 0/ 0// 0/ 0/     0/ 0/ 0/  0/ / 0/ 0// 0/ /ـ  7  
  كأم حرشف مبثــوث       باجلو إذ تربق النـــعال         
  0/ 0/ /   0/ / 0/  0// 0/ 0/     0/ 0/ 0/   0/ / 0/ 0// 0/ /ـ  8

 التحقيق الواحد ، ففي هذه األبيات نالحظ اختالف األعاريض واألضرب يف    
، ) 6،  5،  3،  2،  1( يف النماذج )  0/ 0( //فقد جاءت العروض على الشكل 

)  0/ // 0( /وعلى الشكل )  8،  7( يف النموذجني )  0/ 0/ 0( /وعلى الشكل 
 4 2( يف النماذج)  0/ 0( //أما الضرب فقد جاء على الشكل ) . 4( يف النموذج 

إن هذا النموذج  ) 6،  3،  1( النماذج )  0/ 0/ 0( /كل وعلى الش)  8،  7،  5، 
الشعري يكشف عن حقيقتني هامتني أوالمها أن اخلليل مل يضع قانونا صارما حيد 

، وإمنا أعطى رب ينطلق فيه من القواعد النظريةالوزن من جهة األعاريض واألض
الواقع الشعري  ومن هذا األوزان من مرونة التغيري بالقدر الذي دل عليه استقراؤه 

املنظور ال جيوز لنا أن نعد عمل اخلليل اخلاص بوضعه لألوزان عمال قسريا 
لالستعمال وثانيتهما أننا قد جند يف االستعمال تداخال لوزنني من نفس البحر كما 

/  0(/اءت عروضه على الشكل يف املثال السابق إذ ج) 4(هو عليه وضع النموذج 
وهذا هو وزن العروض ازوءة )  0/ 0( //على الشكل وجاء ضربه  ) 0//

، ومع هذا عند اخلليل عن بقية أوزان البسيطوالضرب املقطوع وهو وزن مستقل 
  .لعروض املقطوعة ، والضرب املقطوعفقد تداخل مع وزن آخر مستقل هو ا
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ط لقد ورد يف الشعر القدمي مناذج أخرى حتقق هذا التداخل يف إطار خملع البسي   
منوذج قوي الداللة يف هذا املعىن وسنكتفي ببعض  3،وبائية عبيد بن األبرص

  :يقول. األبيات الشواهد على الرأي الذي نطرحه 

  وبذنــفالقطـبيات فال       وبـه ملحأقـفر من أهلـ         

  0/ 0/ /  0/ / 0/  0// 0/ 0/     0/ 0/ 0/   0/ / 0/  0/ // 0/ـ   1
  ـها حمروب  ــها اجلـدوب       فكل من حلـرثأرض توا         

  0/ 0/ 0/   0/ / 0/  0// 0/ /       0/ 0/ /     0// /  0// 0/ 0/ـ     2 

                                                
وقصيدة عبيد أقفر من … خمتلفة النظم كقصيديت عبيد وعدي (ـ قال املعري عن ذنوبه 3

ـ الفصول :انظر ) . أهله ملحوب  ووزا خمتلف وليست موافقة ملذهب اخلليل يف العروض 
  : وقال أيضا . 131: والغايات 

  .وقد خيطئ الرأي امرؤ وهو حازم    كما اختل يف نظم القصيد عبيد 
ومنه قبيح مردود ال تقبل النفس عليه ، : ( وقال ابن رشيق يف معرض حديثه عن الزحاف 

  :كقبح اخللق واختالف األعضاء يف الناس وسوء التركيب ، مثاله قصيدة عبيد املشهورة 
  من أهله ملحوبأقفر 

إا خطبة ارجتلها : فإا كادت تكون كالما غري موزون بعلة وال غريها حىت قال بعض الناس 
وهذه : " وقال أبو يعقوب السكاكي عنها . 1/140: ـ العمدة :  انظر).فاتزن له أكثرها 

طب ؛ القصيدة عندي من عجائب الدنيا يف اختالفها يف الوزن ، واألوىل فيها أن تلحق باخل
  :انظر " كما هو رأي كثري من الفضالء 

عبد احلميد هنداوي ، دار . ، حنقيق د  637: ـ أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم 
  .2000الكتب العلمية بريوت 
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  ــاء من حتته قسيبض       للمــج واد ببـطن أرأو فلــ    
     0/ 0/ /    0/ / 0/   0// 0/ 0/     0/ 0/ /    0/ / 0/    0// 0/ 0/ـ  3

  فالبــــديء وال عجيب  ـال أمجعها        يكن حـــفإن      
  0/ 0/ /       0/ / 0/  0// 0/ /      0/ / /    0/ / 0/     0// 0/ /ـ   4

  ـادها احملل واجلدوبوعـ        أو يك أقفر منها جـــوها       
  0/ 0//      0/ / 0/   0// 0/ /      0// 0/ 0/    0/ / /  0/ // 0/ـ  5
  0/ 0/ 0/     0/ / /    0// 0/ /     0/ 0/ 0/    0/ / 0/  0// 0/ /ـ  6

  ــب مسلوبل مــوروث         وكل ذي سلوكل ذي إب      
  0/ 0/ 0/      0/ / /   0// 0/ /      0/ 0/ 0/   0/ / /  0// 0/ /ـ     7

  ول يف بعضه تلغيبدرك كل خيـــــر         والقــباهللا ي      
  0/ 0/ 0/      0/ / 0/   0// 0/ 0/     0/ 0/ /   0/ / /   0// 0/ 0/ـ  8

  ـعف وقد خيدع األريبافلح مبا شئت قد يبلغ بالضـــ      
  0/ 0/ /  0/ / 0/ 0/ // 0/    0// /0/  0/ / 0/  0// 0/ 0/ـ  9

  ال يعـظ الناس من ال يعظ الـد        هـــــــر وال ينفع التلبيب
  0/ 0/ 0/     0/ / 0/    0/ // 0/     0/ // 0/   0/ / 0/   0/ // 0/ـ 10

  يقـــــطع ذو السهمة القريب    قد يوصل النــازح النائي وقد        
   0/ 0/ /     0/ / 0/    0/ // 0/     0//  0/ 0/   0/ / 0/  0// 0/ 0/ـ  11

  حلياة له تعذيبواملــرء ما عاش يف تكذيب          طــــول ا         
  0/ 0/ 0/    0/ / /  0// 0/ 0/     0/ 0/ 0/   0/ / 0/   0// 0/ 0/ـ  12

  ريش احلمـــام على أرجائه         للقلب من خوفه وجيـــب        
31-  /0 /0 //0  // /0    /0 /0 //0          /0 /0 //0  /0 //0    / /0 /0  
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  ــبكأن حاركها كثيــ       ـارها  ريانة مؤجد فقــــع      
14- /0 /0 //0   /0 / /0    / /0 //0      / /0 //0    // /0    / /0 /0  

  مضــرب خلقــــها تضبريا          ينشق عن وجهـــها السبيب   
  0/ 0/ /    0/ / 0/   0// 0/ 0/       0/ 0/ 0/   0/ / 0/  0// 0/ /ـ  15 

  قـــــها           ولين أسرها رطيــــــبزيتية نائم عرو      
   0/ 0/ /   0/ / 0/  0/ / 0/ /       0/ / 0/ /  0/ / 0/    0// 0/ 0/ـ 16

  ـــردت حرده تسيبحنوه حثيـــــثا         وحـ فنهضت     
  0/ 0/ /     0/ / 0/    0/ / //       0/ 0/ /  0/ / 0/  0/ /  //ـ    17

  ال بـــــد حيزومه منقوب      يضـغو وخملبها يف دفـــه             
  0/ 0/ 0/   0/ / 0/    0// 0/ 0/      0/ / 0/ 0/    0///   0// 0/ 0/ـ  18

لطوهلا وإمنا اقتصرنا على األبيات اليت متكننا ) بيتا  48(  4مل نورد القصيدة كاملة
الحظ على هذه القصيدة شدة من االستشهاد للقضية اليت حنن بصددها ، فما ي

فالقصيدة يف إيقاعها العام مبنية على .التنوع الوزين الذي ال يكاد يسلم منه بيت 
وقد وردت فيها جمموعة كبرية من )  0/ 0/ 0/  0// 0/  0// 0/ 0( /خملع البسيط 

االضطرابات اإليقاعية النامجة عن تداخل وزنني خمتلفني من البحر البسيط وميكننا 
  :ا على النحو التايلرصده

 6،  1( مخس مرات يف النماذج )  0/ 0/ 0( /ـ جاءت العروض على الشكل  1 
 ،7  ،12  ،15 . (  
  ) 17، 8، 3، 2( أربع مرات يف النماذج) 0/ 0//(ـ وردت العروض على الشكل 2

                                                
،  610،  609،  608،  607،  606/ 4: ـ كتاب شعراء النصرانية يف اجلاهلية  4

611    .  
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، 11، 5(ت يف النماذج أربع مرا) 0// 0/ 0(/ـ وردت العروض على الشكل  3
13 ،18(  
)  10،  9( مرتني يف النموذجني )  0/ // 0( /ردت العروض على الشكل  ـ و 4

املمكنة غري الالزمة ، فهو ذا املعىن )   0// 0/ 0( /وهذا الشكل  أحد حتوالت 
  .حممول عليها 

 16،  14( مرتني يف النموذجني )  0// 0( / /ـ وردت العروض على الشكل   5
املمكنة غري الالزمة ، فهو أيضا )   0// 0/ 0( /وهذا الشكل  أحد حتوالت ) . 

  .حممول عليها 
  ) . 4( مرة واحدة يف النموذج )  0( / //ـ وردت العروض على الشكل  6

  :أما بالنسبة للضرب فقد جاء على األشكال التالية 
 7،  6،  2( سبع مرات يف النماذج )  0/ 0/ 0( /ـ ورد الضرب على الشكل  1
 ،8  ،10  ،12  ،18( .  
 3،  1( إحدى عشرة مرة يف النماذج )  0/ 0( //ـ ورد الضرب على الشكل  2
 ،4  ،5  ،9  ،11  ،13  ،14  ،15  ،16  ،17 . (  

) مفعولن ، و فعولن ( نستنتج من هذا التنوع أن الضرب تعاوره شكالن مها 
دة وهذان الشكالن جائزان يف ضرب خملع البسيط إذ ميكن هلما أن جيتمعا يف القصي

الواحدة دون إحداث أي خلل إيقاعي يف البنية الوزنية ، وهلذا السبب أجاز اخلليل 
إسقاط الساكن الثاين من اجلزء على أساس إمكان تعويض مقطع قصري مقطعا 

ومن هنا فإن .  5متوسطا إذ يتم حتول اجلزء األول إىل الثاين عن طريق اخلنب
                                                

خلليل صاحب العقد عندما ذكر العروض املقطوعة ، ـ أكد جواز هذا التحول عند ا 5
  :والضرب املقطوع فاستشهد هلما بأبيات دخل اخلنب على أعاريضها وأضرا كقوله

  خلـقت من جة وطيب    إذ خلق الناس من تراب
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جهة ، وعالقتها باألضرب من اإلشكال يطرح على مستوى تنوع األعاريض من 
ميكن أن يدخلها اخلنب ) مفعولن ( كما أن العروض الثالثة املقطوعة . جهة أخرى 

دون حدوث أي خلل إيقاعي يف تتابعها ضمن توايل ) فعولن (فتأيت على الشكل 
 0/ 0(/األبيات يف القصيدة الواحدة ، وعلى هذا األساس جيوز أن تتقابل البنيتان 

يف كل من العروض والضرب ، وميثل هذا النمط العروض )  0/ 0/( / و )  0/
 0( /ولكننا جند العروض قد جاءت على الشكل . الثالثة بضرا الوحيد السادس 

وهو وزن قائم بذاته خمالف يف العروض اخلليلي للوزن السابق إذ مل يذكر )  0// 0/
ممكنا يف نظره لعدمها  اخلليل إمكانية تداخل هذين الوزنني ، ولو كان تداخلهما

ولست أجد سببا . وزنا واحدا ، فاخلليل مل يذكر القطع يف عروض البسيط ازوء 
إيقاعيا حيتم الفصل بني هذين الوزنني خاصة وأن االستعمال يعضد فكرة اجلمع 
بني هذين النمطني من العروض يف هذا الوزن ، ويؤكد هذا اجلمع أيضا الوزن 

  :انية والضرب اخلامس على أساس البنيةاملصنف يف العروض الث

  مستفعلن فاعلن مستفعلن      مستفعلن فاعلن فعولن
) فعولن ( مع الضرب ) مستفعلن (فإذا صح من جهة االستعمال ورود العروض 

( أو ) مفعولن ( مع العروض ) مستفعلن ( يف وزن واحد فلم ال يرد العروض 
ه القضية هو أن اخلليل أعطى للعروض قيمة إن التفسري الذي نراه يف هذ. ؟) فعولن 

احملدد املطلق ، يف مقابل احملدد النسيب بالنسبة إىل الضرب عندما يكون التغيري الذي 
                                                                                                              

  .  ولـت محيا الشباب عين     فلهف نفسي على الشباب 
ذي أورده اخلليل والعروضيون من بعده عن وال خيتلف الشاهد ال.  450/ 5: العقد : انظر 

  :هذا االجتاه ، وهو قوله
  : انظر . أصبحت والشيب قد عالين    يدعو حثيثا إىل اخلضاب

  . 113: ـ اجلامــع 
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)  0// 0/ 0( /ميسه من النوع الالزم ولذا أجاز أن جيتمع يف عروض الوزن الواحد 
من )  0// 0/ 0( / لكون التغيري الداخل على اجلزء)  0/ // 0( /و )  0// 0( / /و 

( / و )  0/ 0/ 0( /كما أجاز أن جيتمع ) .زحافا اخلنب والطي ( النوع غري الالزم 
( لكون التغيري الداخل على اجلزء زحافا غري الزم و لكنه مل جيز اجتماع )  0/ 0/

لكون التغيري الداخل على العروض ) فعولن ( أو ) مفعولن ( و ) مستفعلن 
مة هي القطع ،فاللّزوم هنا له جانب وظيفي تفريقي يتم علة الز) مستفعلن (

ولنا هنا أن . بواسطته الفصل بني وزن وآخر مكافئ له إيقاعيا يف االستعمال 
نتساءل عن العلة اليت جعلت اخلليل يفرد لكل وزن عروضا خاصة به يتم اعتمادها 

ذه التقسيمات الواقع أننا نرجح التفسري اإلجرائي فه. من خالل تغيري الزم هلا 
إجرائية تسعى إىل ضم أكرب كم ممكن من التحقيقات يف مقادير وزنية تصنيفية وإذا 
كان يف هذالعمل ضرب من القسر لالستعمال فإن اخلليل كان يسعى إىل وضع 
احلدود ، والقواعد اليت يعضدها االستعمال الشعري العام وليس اخلاص ، وللقواعد 

رج عن العام السائد وال تقدح يف القاعدة اليت ، يف كثري من األحيان شواذ خت
وقصيدة عبيد السابقة مل تسلم من القدح واالنتقاد .تشمل احلد األعلى من التحقيق 

حىت عدها بعضهم خطبة استقام لقائلها أكثر الوزن وإن كان مل يقصد ا قول 
إذ هي وعلى الرغم مما يف هذا احلكم من مبالغة أو جمانبة للصواب ، . الشعر 

قصيدة ال حمالة ، فإنه يكشف عن احتمالني اثنني فإما أن الذائقة العربية مل تتقبل 
هذا التداخل بني الوزنني ، وهذا ما نشك فيه ملا قدمنا قبال من دعم التحقيق 
الشعري إلمكان ورود وزنني يف مقدار واحد ، وإما أن تكون أيدي النقدة قد 

من التكييف الوزين قربته من وزن خملع عبثت بالنص األصل للقصيدة بضروب 
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البسيط حىت مل نكد نعثر فيه إال على حتوير ضئيل لبعض القيم اإليقاعية ، وهو ما 
  : وما يدعم هذا الرأي أن ابن رشيق أورد لعبيد قوله ردا على النعمان .6نرجحه

  7أقفر من أهـــله عبيــد    فاليوم ال يبـــدي وال يعيد
/0 // /0     /0 / /0  / /0 /0     /0 /0 //0  /0 /0 //0  //0 /0  

فمزج بني وزنني من حبرين خمتلفني من دائرتني خمتلفتني يف بيت واحد ؛ فالشطر 
األول من وزن خملع البسيط من دائرة املختلف، والشطر الثاين من وزن الرجز 

اده يف ويف هذا خمالفة ملا مت اعتم) . فعولن ( الضرب الثاين املخبون املقطوع 
القاعدة من الفصل بني الوزنني يف إطار البحر الواحد ، بله الفصل بني األوزان اليت 

  : 8ولكننا جند البيت نفسه يورده األب لويس شيخو وهو. توجد يف دوائر خمتلفة 

  أقفـــر من أهله عبيـد     فليس يبـــدي وال يعـيد
/0 // /0  /0 //0  / /0 /0       / /0 //0  /0 / /0  / /0 /0  

ونالحظ يف هذه الرواية أن البيت قد مت تكييف شطرِه الثاين وشطره األول ليقوما 
ولعل يف شواهد العروضيني املكيفة مع حمل . على وزن واحد هو خملع البسيط

  . االستشهاد دليال فيه مغىن لكل مريد 

                                                
  . ـ مما يدعم هذا الرأي كثرة الروايات هلذه القصيدة ، واختالفها  6
  .  194/ 1: ـ العمــدة  7
  :      ضمن مقدار من بيتني مها  601ص  ـ أورده يف شعراء النصرانية 8

  أقفر من أهله عبيد    فليس يبدي وال يعيد
  .عنت له عنة نكود    وحان منها له ورود  
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  :ـ يتداخل السريع مع الكامل على الشكل التايل 2
  :ا ـ  عروض السريع املخبولة املكسوفة وضرا املماثل هلا   

/0  /0  //0    /0  /0  //0  // /0    /0  /0  //0    /0  /0  //0  // /0  
  :تتداخل مع عروض الكامل احلذاء وضرا املماثل هلا 

/  //0  //0  /  //0  //0  //  /0       /  //0  //0  /  //0  //0   //  /0  
التداخل بينهما نتيجة جلواز تسكني الثاين املتحرك من أجزاء احلشو حبيث  ويتم

فإذا دخل اإلضمار مجيع أجزاء احلشو )  0// 0/ 0( /إىل )  0// 0(// /تؤول 
وال ميكننا التمييز بينهما إال من .صدرا وعجزا يتماثل الوزنان حىت يصريا واحدا 

  ) . 0// 0( // /التكوين  خالل بنية حاصرة قبلية أو بعدية يتميز فيها

  :ب ـ عروض السريع املخبولة املكسوفة وضرا األصلم  

/  //0  //0  /  //0  //0  //  /0       /  //0  //0  /  //0  //0    /0 /0  
  :تتداخل مع عروض الكامل احلذاء وضرا األحذ املضمر 

/  //0  //0  /  //0  //0  //  /0      /  //0  //0    ///0  //0   /0  /0  
ويتم التداخل بينهما نتيجة جلواز دخول اإلضمارمجيع أجزاء احلشو صدرا وعجزا 

فيتماثل الوزنان حىت يصريا واحدا )  0// 0/ 0( /إىل )  0// 0(// /حبيث تؤول 
وال ميكننا التمييز بينهما إال من خالل بنية حاصرة قبلية أو بعدية يتضح فيها .

وميكننا يف هذا الباب أن نورد جانبا من التحقيق الشعري ) .  0// 0( // /التكوين 
يوضح هذه الفكرة نقتطعه من ميمية املرقش األكرب اليت بناها يف عمومها على وزن 

  : 9السريع ، وقد ورد فيها قوله
                                                

، حتقيق أمحد حممد شاكر  237: ـ الضيب أبو العباس ،املفضل بن حممد ، املفضليات  9
وقد عد بعض الدارسني هذه القصيدة من .  1983ن ، دار املعارف وعبد السالم هارو
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ما ذنبــنا يف أن غزا ملك    من آل جفــنة حازم مرغم  
/0 /0 //0 /0 /0 //0 // /0     /0 /0 //0 / / /0 //0  /0 /0  

وجوهــهم    ليست مياه حبــارهم بعمم ُبيض مصاليت  
/0 /0 //0  /0 /0 //0  ///0     /0 /0 //0  // /0 //0  ///0  

، ) متفاعلن ( فقد ورد اجلزء الثاين من الشطر الثاين ، والشطر الرابع على زنة 
باحلذ ) فعلن ( وهي وحدة الكامل ، وملا كانت هذه الوحدة ميكن أن تؤول إىل 

فقد ) فعلن( عروضا وضربا ، مث ميكن أن يدخلها اإلضمار ضربا فتؤول إىل 
تداخلت هنا مع السريع يف وزنه املخبول املكسوف عروضا األصلم ضربا ، كما 
هو عليه وزن البيت األول ، ووزنه املخبول املكسوف عروضا  وضربا ، كما هو 

  .عليه وزن البيت الثاين
  : الرجز التام  ـ يتداخل 3
/0  /0  //0  /0  /0  //0  /0  /0  //0      /0 /0 //0  /0  /0 //0  /0  /0 //0  

  : مع الكامل التام 
/  //0  //0  // /0  //0  /  //0  //0     /  //0  //0 /  //0  //0 /  //0  //0  

                                                                                                              
ساملا فيها ، ) متفاعلن ( السريع ، ولكن النظرية اخلليلية تعدها من الكامل نظرا لوجود جزء 

و ) متفاعلن ( فإذا تساوت األعاريض واألضرب بني الوزنني مل يبق إال التقابل الواقع بني 
تطبيقا (كن أن تؤول باإلضمار إىل مستفعلن ، وليس العكس ، وكل متفاعلن مي) مستفعلن (

كما هو احلال يف التداخل الذي )لكلية التمام اليت أقام اخلليل عليها قسما من نظريته اإليقاعية
  :انظر . يقع بني الكامل والرجز

  . 205: صالح يوسف عبد القادر ، يف العروض واإليقاع الشعري . ـ د
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تداخال مطلقا ، ومها ميثالن النموذج األكثر متثيال للتداخل يف الشعر ؛ نظرا لكثرة  
والواقع أن الذي ساعد على حدوث هذا التداخل جمموعة . ورودمها متداخلني فيه 

القواسم املشتركة الواقعة بني البحور املتداخلة ؛ فالكامل حبر صاف يقوم على 
  .ك الرجزأساس وحدة إيقاعية أحادية ، وكذل

  . تقوم وحدة الكامل اإليقاعية على جزء سباعي ، وكذلك الرجز
تبدأ وحدة الكامل اإليقاعية بسببني وتنتهي بوتد ، وكذلك الرجز فهما 

  .متفقان إذن يف الترتيب 
ال خيتلف تكوين الوحدة اإليقاعية للكامل عن مقابلتها يف الرجز إال يف 

  .   الرجز خفيف  السبب األول فهو يف الكامل ثقيل ويف
  قاعية يف الكامل ثالثا يف الشطر وكذلك هو وضع الرجز تتكرر الوحدة اإلي     

  .ميكن للكامل أن يرد تاما مسدس البيت يف االستعمال ، وكذلك الرجز
ونظرا إىل إمكان تعويض املقطع املتوسط مقطعني قصريين حبيث يعوض 

 0( /ب )  0// 0( // /رد تعويض السبب اخلفيف السبب الثقيل فقد كان من الوا
وما ذكرناه هنا عن الكامل والرجز يصدق أيضا بالنسبة . دون أدىن خلل )  0// 0/

  : لتداخل السريع والكامل  فإذا وجدنا بيتا من الشعر جاء على الوزن 
/0 /0 //0  /0 /0 //0  / //0       /0 /0 //0  /0 /0 //0  / //0  

عروضا وضربا ، املضمرِ أجزاء احلشو مجيعها ؟ أم هل فهل نعده من الكامل األحذ 
  . نعده من السريع املخبول املكسوف عروضا وضربا ؟ 

  :وإذا وجدنا بيتا من الشعر جاء على الوزن 
/0 /0 //0  /0 /0 //0  / //0       /0 /0 //0  /0 /0 //0  /0 /0  
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أم هل نعده  فهل نعده من الكامل األحذ عروضا وضربا املضمر ضربا وحشوا ؟
  .؟  10من السريع املخبول املكسوف عروضا األصلم ضربا

الواقع أن اخلليل قد وضع ضوابط تفريقية حتد من غلواء هذا التداخل وتوجه        
الدارس إىل حتديد الوزن  ففي هذه احلالة يطبق مبدأ اجلنوح إىل األخذ بالتمام فإنْ 

وض الكامل وضربه جاء مغريا وكذلك عدم التمام فاألقل نقصا ، وهنا جند أن عر
السريع ، ولكن حشو السريع جاء على وحدته األصلية بينما جاء حشو الكامل 
وقد دخل مجيع حشوه اإلضمار ، وعلى هذا تكون نسبة املقدار إىل السريع ال إىل 

  ) . 0// 0( // /الكامل حىت يثبت العكس بورود مقدار آخر تابع له فيه وحدة 
هو األمر بالنسبة للتداخل بني الكامل والرجز فالقاعدة العروضية وكذلك       

( // ترجح التحديد لصاحل الكامل يف احلالة اليت يرد فيها جزء واحد على الشكل 
، وهذا جانب )  0// 0/ 0( /حىت ولو كان منفردا يف بنية قائمة على )  0// 0/

ال من التمام إىل النقصان منطقي دقيق يف قواعد العروض اخلليلي إذ ميكن االنتق
ومن هذا .  11بضروب احلذف تسكينا أو إلغاء ، ولكن ال جيوز الزيادة على التمام

  املنطلق ميكن أن يتحول
                                                

كان يقول فعلن هو زحاف " ة عن األخفش أنه قال إن اخلليل ـ  ذكر العروضي حكاي 10
كأنه جعل فيه بعض وتد ألن الالم عنده من الوتد ومل جيعل يف }الصواب مفعوالت{ مفعوالتن

ومل يطلق اخلليل على هذا النوع من العلة امسا حسب " . الضرب األخري من الوتد شيئا 
  :انظر. ل العروضي ، فكأن مصطلح الصلم جاء بعد اخللي

ومع هذا فقد أورد ابن عبد ربه مصطلح الضرب األصلم ، وهو .  143: ـ اجلـــامع 
  : انظر . الذي صرح يف أرجوزته بالنقل عن اخلليل 

  . 431،  466/ 5: ـ العقد 
ـ طبق اخلليل هذا املبدأ على األجزاء حبيث يعد كل جزء غيِر مغري وال حمول من غريه ممثال  11

وقد نقل هذا املبدأ إىل الدائرة فكانت املقادير الوزنية فيها ممثلة ملبدأ التمام ؛ وهو .  ملبدأ التمام
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  .وليس العكس )  0// 0/ 0( /إىل الشكل )  0// 0( // /الشكل 
  :ـ يتداخل جمزوء الكامل يف ضربه املقطوع الذي يرد على الشكل  4

  علـــن      متفاعلـــن  فعـــالتنمتفاعلـــن    متفا
  :مع اتث الذي يرد بناؤه على الشكل

  مستفــع لن  فعالتــــن        مستفــع لن  فعالتــــن
ولكن هذا التداخل ال يقع على مستوى البنية القواعدية ، وإمنا على مستوى 

املبين على وتد جمموع ) مستفعلن (فالبنية الصوتية ال تفرق بني اجلزء . االستعمال 
وال يقع هذا التداخل يف البيت إال يف حالة التصريع إال . أو املبين على وتد مفروق 

  : 12أنه ورد عند ابن عبد ربه يف قوله

ـــواتيا دهـــر ما يل أصفــى    وأنت غري م  
/0   /0  //0    / /  /0   /0      /  /0   //0  / /  /0 /0  

منفردا ال ميكن عده إال من اتث ، ولكنه ورد يف مقطوعة  فهذا البيت إذا أخذ
ويرجع . من مخسة أبيات أربعتها من جمزوء الكامل ومل يشذ منها إال  هذا األول 

هذا التداخل إىل متاثل الضربني يف الوزنني على اختالف أصوهلما من الناحية 
                                                                                                              
مبدأ افتراضي إجرائي لبناء املنظومة القواعدية العروضية  وال ميكن عده قسرا من اخلليل للواقع 

  . الشعري
  :        اء بعد هذا البيت قولهـ  ج 12

  حيايتجرعتين غصصا ـــا   كدرت صفــو 
  أين الذين تســـابقوا    يف اد للغايـــات

  قوم م روح احليــــاة ترد يف األمــــوات
  ) .وإذا هم ذكروا اإلســا      ءة أكثروا احلسنـات ( 
  . 5/457: ـ العقــد :انظر  
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عروض جمزوء الكامل القواعدية ، ومل يكن من املمكن أن تتماثل العروضان إذ إن 
، وإمنا الذي سوغ ورودها على هذا )  0/ 0( // /مل ترد مقطوعة على الشكل 

 كما يعود التداخل إىل دخول اإلضمار حشو . الشكل توهم دخول التصريع البيت
  .الكامل 

ـ يتداخل ، يف االستعمال ، الرجز املصرع يف ضربه الثاين املقطوع الذي يأيت  5
  : على الشكل 

  تفعـلن مستفعلــن مستفعلن      مستفعـلن مستفعلــن مفعولنمس
/0 /0 //0   /0 /0 //0     /0 /0 //0     /0 /0 //0   /0 /0 //0    /0 /0 /0  

  :الذي يأيت على الشكل  13مع العروض الرابعة املكسوفة من مشطور السريع
  ) . 0/ 0/ 0/    0// 0/ 0/   0// 0/ 0(/مستفعـلن مستفعلــن مفعولن  

ومن هذا النوع من التداخل البيت الذي أورده صاحب العقد يف شاهده على 
  : 14الضرب املقطوع من الرجز

  قلب بلوعات اهلــوى معمود    حــي كَميت حــاضر مفقود
/0 /0 //0  /0 /0 //0   /0 /0 /0    /0 /0 //0    /0 /0 //0      /0 /0 /0  

  .  جز املصرع ، كما ميكن عده من السريع املشطورفهذا املقدار ميكن محله على الر

                                                
ـ يتم التفريق بينهما قواعديا من خالل العلة فضرب الرجز مستفعلن يؤول إىل مفعولن  13

كما يتم التفريق . ع بينما يؤول ضرب مشطور السريع مفعوالت إىل مفعولن بالكسفبالقط
  .بينهما باعتماد  الوزن األمت 

  .  459/ 5: ـ العقــد  14
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ـ يتداخل على مستوى البنية الصوتية يف االستعمال ، املضارع املقبوض الذي  6
  :يأيت على الشكل 

//0  /  /0  /0/  /0  /0        //0  /  /0  /0/  /0  /0  
هد الذي يأيت على الشكل نفسه ، كما ورد يف الشا 15مع وزن اتث املخبون

  :على املضارع 16العروضي
  إذا دنا منك شبـــرا     فأدنـــه منك باعـــا

/ /0 //0   /0 / /0 /0        / /0 //0    /0 //0 /0  
فهذا البيت ميكن عده من املضارع الذي قُبض حشوه صدرا وعجزا ،  

ويف هذه احلالة من . كما ميكن عده من اتث الذي خنب حشوه صدرا وعجزا 
التوازن بني املقدارين من جهة العامل املغير ـ وهو هنا زحاف حبذف الساكن يف 

ن ترجيح نسبة البيت إىل كال اجلزأين على اختالف يف ترتيبه ثانيا أو خامسا ـ فإ
املضارع أو إىل اتث يصبح أمرا صعبا ، ولست أدري العلة اليت ألجلها حمل هذا 
البيت الشاهد على املضارع املقبوض علما بأنه كان من املمكن محله على اتث 

  املخبون 
  : 17وقد ورد هذا الشاهد برواية أخرى ووزن آخر هو

  ك مـنه بـاعاإن تــدن مـنه شـربا   يقــرب

                                                
ـ يفرق بني ااملضارع واتث بالتغيري فال يدخل اخلنب  املضارع بينما يدخل  اتث ، وال  15

  .يدخل القبض اتث بينما يدخل املضارع 
  . وقد أورد هذا الشاهد أبو احلسن العروضي . 233: وشفاء الغليل .  118: ـ الكايف  16
  .  472/ 5: والعقد .  158: ـ  اجلامع  17
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/0 /0 /      /0 / /0 /0      / /0 /0 /   /0 / /0 /0  
والبيت هنا من املضارع وال يتداخل مع اتث ، وإمنا دخل الكف حشوه 

وقد أورد ابن عبد ربه هذا الشاهد برواية . صدرا وعجزا ، ودخله اخلرم صدرا 
  :أخرى مل يتم فيها خرمه وهي 
  18يقــربك مـنه بـاعاوإن تــدن مـنه شـربا   

وهذا االضطراب يف إيراد البيت نرجعه على األرجح إىل حماولة العروضيني 
أحيانا تطويع الشاهد خلدمة حمل االستشهاد بإيراد ضروب التغيريات املمكنة يف 
الوزن كحذف الواو للتدليل على جواز إسقاط أول الوتد يف بداية املقدار ، ولكنه 

  .ينتفي فيه جانب القصد يف التغيري قد يكون عمال عفويا 
  :ـ يتداخل جمزوء الوافر يف ضربه املعصوب الذي يأيت على الشكل  7

  مفـــاعلنت  مفـــاعلنت     مفـــاعلنت مفاعيلـــن
  :مع الضرب األول من اهلزج الذي يأيت على الشكل 

  مفاعيلـــن    مفاعيلـــن    مفاعيلـــن    مفاعيلـــن
التداخل عندما تعصب مجيع أجزاء جمزوء الوافر فتتحول بنيته  ويتم هذا     

الوزنية إىل اهلزج ، ومل يضع اخلليل أساسا تفريقيا ميكننا من ترجيح كفة النسبة إىل 
هذا الوزن أو ذاك ، إذ ال مانع من تسكني اخلامس املتحرك عند العروضيني الذين 

                                                
  .  492: ـ نفســه  18
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علنت فيه جيوز سكون خامسها يف كل مفا" نقلوا رأي اخلليل يف هذه املسألة ف 
  . 19"حىت يصري مفاعلْنت فينقل إىل مفاعيلن 

 وإذا كانت كتب العروض قد أوردت شاهدا على دخول العصب احلشو
  : 20يف مستويف الوافر ، وهو قول عنترة

  دعـــاين دعوة واخليل تردى    فما أدري أبامســي أم كنانــي
التداخل يف جمزوء الوافر ، ومع  مل تورد شاهدا على هذ اإلمكان من فإا

هذا فإن هذا التداخل يبقى واردا بالقوة على مستوى التحقيق الوزين ، وهو قائم 
  .بالفعل على مستوى النظرية العروضية

ـ يتداخل الطويل والكامل ، يف بعض األحيان نتيجة ضروب من التغيريات  8
  : 21طوعة المرئ القيس مهامتسهما ، وميكننا أن نورد يف هذا الباب بيتني من مق

  انغري منازل         دوارس بني يـذبلِِ فرِق ما هـاج هذا الشوق          
  0/0/ //  0//  0// 0/ /  / 0//     0// 0// /  0// 0/ 0/   0// 0/ 0/ـ       1

  درانذكـر نبهانـية حل أهلها      جبـزع املـال عيناك تبتـأمن            
2-  //0 /0  //0 /0 /0  //0 /0 //0 //0      //0 /0  //0 /0 /0  //0 // /0/0    

 )فعولن ( من الطويل  22جاءت هذه املقطوعة يف إيقاعها العام على الضرب الثالث
ولكننا نالحظ أن الشطر األول من البيت األول قد جاء على وزن شطر من 

                                                
  .  115: ـ اجلــامع  19
  .  1970، حتقيق حممد سعيد مولوي ، بريوت  294: ـ عنترة ، الديوان  20
  . 528،  527: امرئ القيس  ـ األعلم الشنتمري ، شرح ديوان 21
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ولكن . ا الكامل الذي دخل اإلضمار جزأي حشوه مع بقاء جزء العروض سامل
دخول هذ التغيري على تام الكامل ال يكفي حلدوث التداخل بينه وبني شطر الطويل  

  :، وميكننا التأكد من هذا مبقابلة الوزنني كالتايل 
  0//  0//  /   0//  0/ 0/   0//  0/  0:     /شطر الكامل مضمر احلشو 
  0/ / 0//  0/ 0//  0/ 0/ 0//  0/  0:     //شطر الطــــــويل 

إن بداية املقدار الوزين يف شطر الطويل تفضل مثيلتها يف الكامل حبركة يف البداية ، 
وعليه فإننا إذا أسقطنا هذه احلركة تتحول الوحدة اإليقاعية الثنائية األوىل يف 
الطويل إىل وحدتني إيقاعيتني أحاديتني من الرجز ، أو الكامل بدخول اإلضمار 

ن الطويل ال ينطبق ووحدة الكامل صحيحة أو مغرية ، ولكن ما يتبقى م. عليه 
ويعود هذا التباين إىل وجود ساكن زائد يف بنية املقدار املتبقي من الطويل ال تقبله 

) فعولن( هي اخلامس من جزء الطويل وحدة الكامل ، وموقعية هذا الساكن الزائد 
يقاعية الثانية حىت الواقع يف الوحدة اإل) فعولن ( وهلذا جيب دخول القبض على 

فلقد دخل  23، وهذا ما حدث فعال يف الشطر املتداخل) متفاعلن ( حنصل على 

                                                                                                              
ـ أوردنا نوع الوزن للتوضيح فقط ، وال نعين بإيراده أن التداخل بني الطويل والكامل ال  22

يقع إال يف هذا الوزن من الطويل بل بالعكس فإن هذا التداخل يقع يف كل عروض مقبوضة ، 
 صدر البيت الذي ويف كل عجز مماثل ضرا هلذه العروض ، وهو يف الشاهد السابق واقع يف

وعروض الطويل حسب القاعدة اخلليلية تأيت دائما مقبوضة ، ) . مفاعلن ( عروضه على زنة 
وال يشذ عن هذا احلكم إال األبيات اليت يدخلها التصريع إذ تتساوى أعاريضها وأضرا من 

  . جهة حكم الوزن ، مع تبعية العروض للضرب 
رم ال يقع يف األوزان إال قليال ، ويكاد خيتص ببداية ـ مما يقلل من وقوع التداخل أن اخل 23

  .البيت ، ومن هنا يأيت الشطر الثاين جمددا مانعا للتداخل 
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ومن هذا .  24الثاين فتم التداخل) فعولن ( اخلرم بداية بيت الطويل مث قبض جزء 
  : 25النمط أيضا قول حيي بن زياد احلارثي من أبيات احلماسة

  قلت للشيب مرحباملا رأيت الشيب الح بياضه    مبفرق رأسي 
 0// /ـ  0// 0/ 0/ـ  0// 0/ 0( /فشطره األول جاء على زنة الكامل املضمر 

 0/ 0//ـ  0/ 0/ 0//ـ /  0( //، ولكن شطره الثاين جاء على زنة الطويل )  0//
  ) .   0/ / 0//ـ 

  :  26ـ يتداخل الكامل مع الطويل كما ورد يف قول ابن األشيم 9
م ال أرى    يف الناس مثلي من معد خيطبلقد طال إيضاعي املخد  

  حىت تأوبت البيــوت عشية      فوضعت عنــه كوره تتثاءب
                                                

قالت أم .ـ ومن هنا نرى أنه ليس شرطا أن يتم التداخل نتيجة لدخول اخلرم وزن الطويل  24
  : خالد اخلثعمية 

  الصدود عزميأيتها النفس اليت قادها اهلوى    أما لك إن رمت 
فالشطر األول قد سقط منه متحركه األول باخلرم ، ولكن فعولن الثاين مل يقبض فكانت 

  .سالمته مانعة للتداخل بني الوزنني
حتقيق أمحد أمني و عبد السالم هارون . 1117/ 3: ـ املرزوقي ، شرح ديوان احلماسة  25

  . 1952، 1951، جلنة التأليف والترمجة والنشر ، القاهرة 
وأكثر ما يشيع هذا التداخل خبرم الطويل كرواية الصاغاين لبيت .  142/ 1: ـ العمدة  26

  :انظر. حنن جلينا من ضرية خيلنا     نكلقها حد اإلكام قطائطا: علقمة بن عبدة 
ورواية ابن . ت.د.دار اهلداية.20/43: الزبيدي،مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس.

  :ة على اخلرم لكونه مطلعابري لبيت خفاف بن ندب
  :انظر.إن تك خيلي قد أصيب صميمها     فعمدا على عني تيممت مالكا

  .ت.د.بريوت.دار صادر .1ط. 12/342:ابن منظور، لسان العرب
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فجاء الشطر األول من البيت األول على وزن الطويل أما بقية املقدار فقد ورد على 
وهذا ضرب من ) لقد ( الكامل ، وقد حصل هذا التداخل نتيجة إلضافة الالم يف 

يق ، ولكنين أراه خمالفا ملفهوم اخلزم الذي هو زيادة ال يعتد ا اخلزم أورده ابن رش
يف الوزن ، أما إذا كانت الزيادة داخلة يف تركيب وزين فإا قد خالفت املفهوم 

  .  وأدت إىل هذا التداخل 
ـ يتداخل الشطر الثاين من جمزوء البسيط الضرب املذال الذي يأيت على  10

  : الشكل 
  ن مستفعالنمستفعلـن فاعلـ  ن   مستفعلمستفعلـن فاعلـن 

  :مع السريع يف ضربه املوقوف املطوي الذي يأيت على الشكل 
  النمستفعلن  مستفعلن  فاعلن    مستفعلن  مستفعلن   فاع

هو ذاته املقدار ) مستفعلن فاعلن مستفعالن ( وينجم هذا التداخل من كون املقدار 
( لكم وال خيتلف من جهة الترتيب إال يف من جهة ا) مستفعلن مستفعلن فاعالن ( 

  .  اليت تأيت يف املقدار الثاين تتقدم فيها النون الالم ) فاعلن 
إن التداخالت الواقعة بني أوزان الشعر يف البحر الواحد ، أوبني أوزان الشعر       

ائر بني البحور املختلفة يف الدائرة الواحدة ، أو بني أوزان الشعر وحبوره بني الدو
  :املختلفة تعود إىل أمرين اثنني مها

ـ يتم التداخل بني حبور الدائرة الواحدة ، يف إطارها النظري ، وهذا أمر بديهي  1
نتيجة لظواهر التفريع و االشتقاق ، وهلذا السبب جند كثريا من العروضيني ، عندما 

وذجا للبحر شرحوا مفهوم الدائرة وكيفية االشتقاق ، أتوا ببيت واحد من الشعر من
الذي اعتمده اخلليل أصال يف التفريع ، مث فرعوا من هذا البيت األصل جمموعة 
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هذا يعين أم قد وضعوا كثريا من األبيات حىت تنطبق واألوزانَ . البحور املمكنة 
األصولَ يف الدائرة فتحقق مفهوم التمام حىت وإن كان االستعمال ال يثبتها ، 

ع االفتراضي يف الدائرة ، وكدليل على هذا الرأي نورد فالغرض منها حتقيق الواق
  .أبياتا تؤكد صحة الوضع 

  :الطويل تأيت عروضه مقبوضة وجوبا يف الشعر ولكنهم وضعوا له بيتا هو 
  مسا يف العلى حييي رسوم العطا اجلزل    مهام له فضل وطول وإحسان

  :الوافر يأيت مقطوفا وجوبا، ولكنهم وضعوا له بيتا هو 
  ه نعم مضاعفة ينال ا     مفاخرة وحيفظ أصلها حسبل

  :اهلزج مل يرد إال جمزوءا ، ولكنهم وضعوا له بيتا هو 
  وىف يل سيدي هارون بالعهد الــــذي كنا عقدناه فلم يغدر

وإمنا ورد مكسوفا مطويا ، ) مفعوالت ( السريع مل يرد يف االستعمال أبدا جبزء 
  :ولكنهم وضعوا له بيتا هو

  27ذا وقوف الصب بني األطاللْ       يف مرتل مستوحش رث احلالْما
) مفعوالنْ ( إىل ) مفعوالت ( ونالحظ هنا أم قد اضطروا إىل قلب 

لعدم إمكان الوقوف على املتحرك ، مما يدل داللة قطعية على أن األصل املعتمد يف 
  .التفريع إمنا هو املنسرح

ـ يتم التداخل بني األوزان على مستوى االستعمال يف التحقيق الشعري ،  2
واخلليل ، مبا هو معروف عنه من التحلي بالروح العلمية والدقة يف إيراد املسائل 
والقضايا، فقد كان ثبتا ثقة ، مل يقسر االستعمال حىت يساير جمموعة القواعد 

إمنا حاول أن يكيف هذا النظام الذي العامة اليت وضعها لضبط نظامه العروضي ، و
                                                

  .  254،  246،  244،  240: ـ اجلامع  27
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وضعه والواقع الشعري ، ومن هنا فقد وضع منظومة من الضوابط القواعدية تدخل 
يف إطار هذا التكييف وتقوم بوظيفة توفيقية بني مستوى الواقع الشعري ، والواقع 

ولكن هذه املنظومة مل تقتصر على هذه . االفتراضي الذي قامت عليه الدائرة 
فة وإمنا قرنتها بوظيفة أخرى تفريقية يتم من خالهلا ضبط التداخالت املمكنة الوظي

بني األوزان من خالل االعتماد على ضروب من العوامل التفريقية كاالستيفاء 
  وهذا ما سنتناوله يف املبحث التايل . واجلَزء ، وأنواع الزحافات والعلل، واملوقعيات

  التغيري الوزين بني التجلي والوظيفة  
اعتمد اخلليل يف وضع نظامه العروضي منهجا وصفيا حاول من خالله حصر      

الظواهر الوزنية يف إطار نظري ببناء هرمي مقلوب يتم فيه االنتقال من النماذج 
وزان الصوتية الدنيا إىل النماذج العروضية الدنيا ، إىل النماذج اإليقاعية ، إىل األ

واخلليل ، عندما وضع هذا النظام مل يكن . اليت متثل التحقيقات العليا للشعر العريب 
مفتونا به إىل احلد الذي تتغلب عنده الرتعة الذاتية على االجتاه املوضوعي يف 
التحليل والتعليل والتقعيد ، وهلذا فقد وضع النماذج الشعرية املخالفة لبنائه النظري 

يها ونبه إىل الوجوه اخلالفية فيها ، وحاول أن يوفق بني نصب عينيه فنص عل
املستوى النظري الذي متثله الدائرة ، واملستوى التطبيقي الذي ميثله االستعمال فلجأ 

وال . مست البحور املوجودة يف الدائرة، وهي مناذج تامة إىل ضروب من التغيري
، ستعمال تشكل مناذج ناقصةت يف االنعين هنا مبفهوم التمام أن األوزان اليت ورد

ا حمولة من مقابالا يف الدائرة، بل إا مناذج ولدت كما هي  وال ميكن أن نعده
، وإمنا يأيت مفهوم التمام ومفهوم النقصان كفكرة نظرية ومل يقل اخلليل أبدا ذا

ومن هنا كانت التغيريات اليت متس البحور يف .تساعد يف بناء النظام االفتراضي 
االقتطاع من بنية ، واإلاك تعين فمفاهيم الـجزء، والشطر. نقص ئرة كلها بالالدا
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ن ، إما بتسكني املتحرك مما خيتزله موالزحافات مجيعها تعمل بالنقص) التامة (البحر
وكذلك .يف درجته ما باحلذف على اختالف، وإوحدتني زمنيتني إىل وحدة واحدة

الزيادة فإا يف حقيقة األمر ضرب من تعويض ، أما علل فإا تعمل بالنقص العلل
  . ا ال متس سوى األوزان ازوءةالنقص الذي يلحق الوزن بدليل أ

فلقد رأى أن بعض . حدد اخلليل هذه املفاهيم استنادا إىل الواقع الشعري     
األوزان ال تأيت إال جمزوءة مقارنة باملستوى النظري يف الدائرة ، فقال باجلزء 

  . ويب كما هو عليه وضع املديد ، واهلزج ، واملضارع، واملقتضب ، واتث الوج
ورأى أن بعض األوزان تأيت يف االستعمال خمالفة يف أعاريضها وأضرا       

ملقابالا يف الدائرة ، فأوجب من ضروب التغيري يف هذه األعاريض واألضرب ما 
ستعمال ، وهلذا جنده أوجب القبض يف جيعل الوزن يف الدائرة مطابقا حتقيقَه يف اال

. الطويل ، واخلنب يف البسيط ، واحلذف يف الرمل ، والكسف والطي يف السريع
والواقع أن اخلليل قد هداه استقراؤه الشعر إىل التمييز بني ضروب خمتلفة من التغيري 
 فلقد وجد أن بعض التغيريات اليت أطلق عليها لقب الزحافات ال ميس إال ثواين
األسباب ، كما وجد أن هذ النمط من التغيري يغلب عليه عدم اللزوم ،وأكثر ما 
يقع حشوا ،  فإذا ورد يف موقع مل يشترط يف أغلب األحيان تكرره يف املواقع 
املقابلة ، وإذا تكرر فإنه يتكرر يف موقعيات بعينها دون غريها ، ويغلب على هذه 

كما وجد منطا آخر من التغيري ال خيتص . املوقعيات أن تكون ضربا أو عروضا 
باألسباب وإمنا يتجاوزها إىل األوتاد ، وال يكاد يقع حشوا ، وأكثر ما يقع عروضا 
وضربا ، فإذا وقع فإنه يصبح يف أغلب األحيان الزما حبيث جيب تكرره يف كامل 

قد وقد أدى به االستقراء أيضا إىل مالحظة أن ثواين األسباب . املقدار الوزين 
ميسها مجيعا التغيري يف اجلزء الواحد فقال مبفهوم الزحاف املزدوج ، ووجد أن هذا 
الزحاف إذا وقع فإنه يف أغلب األحيان يؤدي إىل اختالل يف بنية اجلزء تنعكس 
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على البنية اإليقاعية سلبا ، فقال بقبحه ، وقد رأى يف االستعمال داعما هلذا احلكم 
يف الشعر إال قليال ، مما يثبت جتنب احلس اإليقاعي  فالزحافات املزدوجة ال تقع

  . لدى الشاعر هلا 
وقد رأى اخلليل أن هذه الزحافات تقع مواقع خمتلفة من اجلزء ، ومتس نوعني      

اخلفيف ، والثقيل ، ويكون فعلها إما تسكينا أوحذفا ، : خمتلفني من األسباب 
فهي تكون . ال تتداخل يف ما بينها ففرق بينها يف التسمية لتوضيح الداللة حىت 

  .موقعيتها إما ثانية ، أو رابعة ، أو خامسة ، أو سابعة ، ولكل لقبه 
فما ميس السبب األول من اجلزء بإسقاط ساكنه مساه خبنا ، وما ميسه 

وما ميس .بتسكني متحركه مساه إضمارا ، وما ميسه حبذف متحركه مساه وقصا 
وما ميس خامس اجلزء بإسقاط ساكنه مساه .اه طيا رابع اجلزء بإسقاط ساكنه مس

أما ما ميس . قبضا ، أو تسكنيِ متحركه مساه عصبا ، أوإسقاط متحركه مساه عقال 
سابع اجلزء فإنه يلتزم حالة واحدة هي حذف الساكن ألن مجيع األجزاء تنتهي 

ال جمال فإنه ينتهي مبتحرك موقعيته يف الوتد ف) مفعوالت ( بالساكن ماعدا جزء 
أما الزحاف املزدوج فقد مسى حذف الثاين . وقد مسى هذا احلذف كفا. ملزاحفته 

ومسى حذف . ومسى حذف الرابع وتسكني الثاين خزال . والرابع الساكنني خبال
  .ومسى حذف السابع وتسكني اخلامس نقصا . الثاين والسابع الساكنني شكال 

ة من اجلزء ، وتعمل بضروب من كما وجد أن العلل تقع مواقع خمتلف       
اموع ، واملفروق ، : التغيريات خمتلفة أيضا ، ومتس نوعني خمتلفني من األوتاد 

كما يتعدى تأثريها األوتاد لتمس األسباب ، وهي تعمل بالنقص مرة وبالزيادة 
فعلل الزيادة التذييل وهـو . أخرى ، وعلى هذا فقد أعطى لكل علة تسمية متيزها 

حرف ساكن على ما آخره وتد جمموع ، والترفيل وهو زيادة سبب خفيف زيادة 
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على ما آخره وتد جمموع ، والتسبيغ وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب 
أما علل النقص فهي احلذف وهو . خفيف وهذه علل خمتصة مبجزوءات األوزان 

 من إسقاط السبب األخري من اجلزء ، والقصروهو حذف ساكن السبب األخري
اجلزء وتسكني متحركه ، والقطع وهو حذف ساكن الوتد اموع وتسكني 
متحركه ، والبتر وهو حذف ساكن الوتد اموع وتسكني متحركه مع حذف 

، والقطف وهو حذف سبب خفيف مع تسكني ) قطع +حذف( سبب من آخره 
، واحلذذ وهو حذف الوتد اموع من آخر اجلزء ، ) عصب +حذف(اخلامس 

وهو حذف ) الكشف ( الصلم وهو حذف الوتد املفروق من اآلخر ، والكسف و
السابع املتحرك ، والوقف وهو تسكني السابع املتحرك ، والتشعيث وهو حذف 

  .أحد متحركي الوتد 
أما عن الضوابط الناظمة لعمل الزحافات فقد وضع اخلليل آليات يتم من 

أوضاع األوزان وتطبيقاا يف خالهلا التحكم يف عمل الزحافات مبا يالئم 
وأما زحاف احلشو فمن أمهه : " االستعمال وقد قال ابن رشيق يف هذا املعىن 

وهلذا جند جمموعة من املصطلحات تدل على هذه . 28. "معرفة املعاقبة واملراقبة
  :اآلليات وهي 

  د جواز حذف ساكن أحد السببني املتعاقبني يف جزأين ، أو يف جزء واح: املعاقبة 
  . 29وجوب حذف ساكن أحد السببني يف اجلزء: املراقبة 

  . جواز ثبات الساكنني ، أوذهاما ، أوذهاب أحدمها : املكانفة 

                                                
  .  149/ 1: ـ العمــدة  28
  . 150/  1: ـ العمــدة  29
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املديد ، : فالتعاقب يدخل بني السببني املتتاليني يف حشو الشعر ، وتكون يف     
ولكن . والرمل  واخلفيف ، واتث ، واهلزج ، والكامل ، والوافر ، والطويل 

الطرفني ، والصدر ، والعجز إال يف البحور : املعاقبة ال جتري بأقسامها الثالثة 
) فاعالتن (وألف ) مستفع لن ( فاملعاقبة يف اتث تكون بني نون . األربعة األوىل 

بعده ، حبيث ال جيوز اجلمع بني الكف واخلنب بإسقاط سابع اجلزء األول ، وثاين 
ملعاقبة هنا دورا وظيفيا يتمثل يف منع حدوث متوالية من اجلزء الثاين ، وتؤدي ا

وتكون بني نون فاعالتن وسني . مخسة متحركات ، وهو ما ال يقع يف شعر مطلقا 
مستفع لن ، أما نون فاعالتن اليت يف الضرب فال جيوز سقوطها إذ ال يوقف بالبيت 

د إىل تكييف إن هذا الضبط الذي وضعه اخلليل للزحاف يعو. إال على الساكن 
  :ضروب التغيري الناجم عن الزحافات والواقع الشعري ، فهو قد رأى أن األشكال 

/ 0/ /و   0/  0// 0/ /  /0/ /و   0/ 0// 0/  0/ /0/ /و   0/ 0// 0/  0/ /0/ 0/
 0/ /  / //0/ /كلها ممكنة الورود يف االستعمال ، ولكن الشكل   0/ 0/ //  0/
يف االستعمال ، وهلذا قال مببدأ التعاقب الذي أخرج به غري موجود إطالقا   0/

  .مزاحفة ثواين األسباب من احلكم املطلق إىل احلكم النسيب 
حبيث ال ) فاعلن ( و ألف ) فاعالتن ( وتكون املعاقبة يف املديد بني نون 

) فاعالتن ( جيوز اجتماعهما سقوطا النعدام هذا يف الشعر ، فهو قد رأى أن جزء 
  / . 0/ //ـ  /   0// 0/ـ   0/ 0:/ //يف احلشو أن يأخذ األشكال التالية ميكن 

ولكن دخول ) . فعلن : ( أن يأخذ الشكل ) فاعلن ( كما ميكن جلزء 
هذين اجلزأين يف إطار الوحدة اإليقاعية ال يسمح بكل هذه التحوالت يف 

  . 0/ 0/ //  0/  / // 0:/ //االستعمال ، بدليل انعدام التشكيل 
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فما زوحف ملعاقبة ما قبله مسي صدرا كسقوط األلف من فاعلن لثبات 
نون فاعالتن ، وما زوحف ملعاقبة ما بعده مسي عجزا كسقوط نون فاعالتن لثبات 

فاعالتن ( ألف فاعلن ، وما زوحف ملعاقبة ما قبله وما بعده مسي طرفني مثل جزء 
فاعالتن ( عده ، وألفه ملعاقبة نون الثالث إذا سقطت نونه ملعاقبة ألف فاعلن اليت ب) 
وما ذكر من أقسام املعاقبة الثالثة يف املديد جندها أيضا يف اتث إذ . اليت قبله ) 

اليت قبله ، وألف ) فاعالتن ( يقع الطرفان فيه يف جزء مستفع لن الثاين بثبوت نون 
  .اليت بعده ) فاعالتن ( 

قوط ألفها حىت فيه جيوز س) فاعالتن(فكل ة أيضا يف الرمل ، وتكون املعاقب       
قوطهما كما جيوز س )فاعالت(كما جيوز سقوط نوا حىت تصري )فعالتن(تصري 

، وبني األلف قبة تضبط هذا التغيري بني كل نونولكن املعا )فعالت(معا حىت يصري 
رمل ويف ال. كن ثباما معا، أو سقوط أحدمهااليت تليها يف اجلزء املوايل حبيث مي

  .تتحقق أيضا األقسام الثالثة للمعاقبة كما رأيناها يف اتث واملديد 
فيه تعاقب نوا احلرف ) فاعالتن ( وتكون املعاقبة أيضا يف اخلفيف ففي كل      

) فعولن ( الثاين من اجلزء الذي يليها من بعدها ، إال أن يكون اجلزء الواقع بعدها 
. حلرف الثاين من اجلزء الذي يليها من بعدها ا) مستفعلن ( ، كما تعاقب نون 

ويف اخلفيف تتحقق أيضا األقسام الثالثة للمعاقبة كما رأيناها يف اتث واملديد ، 
) فاعالتن ( و ) مفاع لُ ( إذا آل إىل ) مستفع لن ( والرمل ، فالطرفان فيه حنو 
  ) . فعالت ( الثاين ، والثالث إذا صار إىل 

نساق اإليقاعية األربعة اليت وقعت فيها املعاقبة بأقسامها الثالثة إن هذه األ      
جيمعها قاسم مشترك هو موقعية الوتد فيها إذ يقع يف الرتبة الثانية من مجيع األجزاء 
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حبيث يتيح اية حدية أولية أو ائية يشكلها السبب مما يسمح بدخول الزحاف 
  .على هذه النهايات 

تصر على السببني املتتاليني من اجلزأين املتتابعني فقد ولكن املعاقبة ال تق   
  :تكون املعاقبة يف السببني املتتابعني من اجلزء الواحد كما هو عليه الوضع يف 

إذ يؤكد استقراء الشعر إمكانية ) مفاعيلن ( ـ  الطويل تدخل املعاقبة جزء  1
 جييز سقوطهما معا سالمة هذا اجلزء ، أو سقوط أحد ساكنيه الياء أو النون ، وال

  ) .مفاعلُ ( حبيث يؤول إىل 
فتعاقب الياء ) مفاعيلن (العصب فتتحول إىل ) مفاعلنت(ـ الوافر يدخل وحدته  2

  .النون كما يف الطويل 
فتعاقب ) مستفعلن(اإلضمار فتتحول إىل ) متفاعلن(الكامل يدخل وحدته  -3

  .السني الفاء
  ، والوافر املعصوب فيه كما يف الطويل) مفاعيلن(تدخل املعاقبة جزء  30ـ اهلزج 4
ألنه يف موقعية ) . مستفعلن(ـ مستويف املنسرح ختتص املعاقبة جبزء العروض  5

وإمنا اختصت املعاقبة جبزء العروض  )متعل(وز خبل هذا اجلزء حىت يصري احلشو جي

                                                
ـ أورد صاحب العقد ، وهو الذي أكد نقله آراء اخلليل ، جواز القبض والكف بإطالق  30

  :انظر . يف اهلزج ، وبناء على هذا الرأي أوردنا املعاقبة فيه 
ولكن أبا احلسن العروضي ذكر يف هذه املسألة رأيا للخليل نسبيا فقال .  458/ 5: ـ العقد 

ألا إذا صارت مفاعلن مث : ئزا يف عروض اهلزج قال وكان اخلليل ال يرى حذف الياء جا: " 
  :انظر . " توالت األجزاء فسقطت خوامسها إن ذلك يشبه الرجز 

  .  204: ـ اجلــامع 
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املتحرك األخري من  فنا إليهاألنه يف حالة خبله حنصل على فاصلة كربى فإذا أض
  .  الذي قبلها توالت مخسة متحركات ، وهذا ممتنع حتقيقا) مفعوالت(جزء 

  :ببني املتتاليني يف اجلزء الواحد، وختتص بوزنني اثنني مهاأما املراقبة فإا ختتص بالس
فيه ، فتراقب الياء النون حبيث ال ) مفاعيلن ( ـ املضارع تدخل املراقبة جزء  1

جيتمعان معا ، وال يسقطان معا ، وإمنا جيب سقوط إحدامها وثبات األخرى حبيث 
  ) .مفاعلن ( أو على الشكل ) مفاعيل (يرد هذا اجلزء إما على الشكل 

حبيث تراقب الفاء الواو فنحصل ) مفعوالت ( ـ املقتضب تدخل املراقبة جزء  2
يف حال ) مفاعيلُ ( ء يف حال سقوط الواو ، وإما على جز) فاعالت( إما على 

  . 31سقوط الفاء
وأما املكانفة فإا تزيد على املعاقبة جبواز سقوط الساكنني معا ، ومن هنا فإا تقع 
يف املقادير الوزنية اليت حتتمل مثل هذا السقط من جهة موقعية األسباب ، وكذلك 

تحول إىل الذي ميكنه أن ي) مستفعلن (فاملكانفة متس اجلزء . توايل املتحركات 
: ، فكأا قرينة الفاصلة الكربى يف إطار اجلزء  وهذه املقادير هي  ) متعلن (

وإمنا كانت املكانفة يف املنسرح . البسيط ، والرجز ، واملنسرح املستويف ، والسريع 

                                                
، وجتمع كتب ) مفاعيل ( ـ الواقع أن التحقيق الشعري ال يكاد يثبت للمقتضب اجلزء 31

  بالبيان والنذر   أتانا مبشرنا           :العروض على الشاهد ذاته وهو
والفرق كبري بني هذا اجلزء وبقية أجزاء املقتضب من الناحية التكوينية التناسبية ، وهلذا جند 

( دارسا مثل القرطاجين ينفي بقوة أن يكون هذا الشاهد صحيحا ، ويقوم بضبطه ليطابق جزء 
  .، وعليه ينفي دخول التراقب على املقتضب) فاعالت 

  .   235: منهاج البلغاء ـ القرطاجين ، : انظر 
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الواقع حشوا ، ال يف اجلزء الواقع عروضا ، ملا أسلفنا من ) مستفعلن (يف اجلزء 
  .حركات وقوع تتابع خلمسة مت

لقد أراد اخلليل موعة القواعد هذه أن تكون ناظمة لعمل الزحافات والعلل      
من جهيت التوفيق والتفريق ، ولكنه وجد أن الزحافات اليت أجازها يف مواضع 
بعينها ال جتوز يف مواقع أخرى مماثلة لتلك اليت جتوز فيها ، كما أن هذه الزحافات 

هة املوقعية اليت متسها ، ومن جهة منط عملها املتمثل يف اليت تفترق عن العلل من ج
اجلواز ، يف مقابل اللزوم يف العلة ، قد تأيت أحيانا مكتسية صبغة اللزوم ، وغري 

وما الحظه على الزحاف الحظه على العلة فقد . خاضعة ملبدأ التعاقب والتراقب 
ا جارية جمرى الزحاف من تقع يف غري مواضعها القواعدية ، كما أا قد تأيت أحيان

وملا كان اخلليل عاملا أمينا فإنه مل يهمل الواقع الشعري حني . جهة عدم اللزوم 
تعارض والقواعد اليت وضعها ، وإمنا سعى إىل التنبيه على هذه الوجوه اخلالفية 

  . ومعاملتها مبا يؤكد وجودها يف االستعمال 
، ويف األعاريض لشعراء يف احلشواليت التزم ا اأعطى اخلليل للزحافات     

بعمل  واألضرب صفة اللزوم وجعل هلا يف نظامه القواعدي دورا وظيفيا شبيها
، مبعىن أا تقوم بعمل احملدد الوزين للتفريق بني العلل يف األعاريض واألضرب

لصور املتماثلة لألوزان األوزان من خالل الصور املختلفة للبحر الواحد، أو ا
، أو اجلواز املطلق إىل مفهوم الوجوب هنا تنتقل الزحافات من مفهومو. املختلفة
وميكننا يف هذا املضمار أن حندد احلاالت اليت مياثل فيها الزحاف العلة .اللزوم

  :التايلك، يف األعاريض واألضرب فيحدد الصورة الوزنية إما منفرداوظيفيا 
 0/ 0( // ضربه الثاين ـ القبض الوجويب يف عروض الطويل غري املصرع ، ويف 1
/0      //0 / /0   .(  



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

48 
  

 0( /ـ اخلنب الوجويب يف العروض األوىل للبسيط وضرا األول املماثل هلا  2
//0         // /0 .(  
ـ العصب الالزم يف الضرب الثاين من العروض الثانية ازوءة املمنوعة من العقل  3

  .) 0/ 0/ 0//       0// /0( //من الوافر 
         0// 0/ 0(/ـ الطي الالزم يف يف الضرب األول من العروض األوىل من املنسرح  4

/0 // /0 (  
/  0/       0// 0/ 0( /ـ الطي الالزم يف كل من عروض وضرب املقتضب  5
//0        .(  

وإما مشتركا مع العلة على جهة اللزوم ، داعما هلا يف وظيفتها يف األعاريض 
  :لى النحو التايلواألضرب ع

( ـ اجتماع احلذف مع اخلنب يف عروض املديد الثالثة وضرا األول املماثل هلا  1
/0 //0 /0       // /0 .(  
ـ اجتماع اإلضمار واحلذذ يف الضرب الثالث من العروض األوىل التامة للكامل  2

/ // )0 //0     /0 /0 .(  
( األوىل من السريع ، ويف ضرا الثاين ـ اجتماع الطي والكسف يف العروض  3
/0 /0 /0/      /0 / /0 .(  
 0( /ـ اجتماع الطي والوقف يف الضرب األول من العروض األوىل من السريع  4
/0 /0/      /0 / /00 .(  
 0( /ـ اجتماع اخلبل مع الكسف يف العروض الثانية من السريع وضرا األول  5
/0 /0/ / /       /0 (  
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6زوء املقصور املخبون من العروضـ اجتماع اخلنب والقصر يف الضرب الثاين ا 
.                                                                                      32) 0/ 0/ /      0//0/0(/اخلفيف من ازوءة الثالثة

درة ، وتكون موقعية اجلزء موضع وقد يقع التزام اخلنب يف احلشو ، على ن     
التغيري مما يلي العروض أو الضرب ، كما حيدث يف بعض املقادير الوزنية ، وميكننا 
رصد هذا النمط من الزحاف يف الضرب الثالث من الطويل فاجلزء الذي قبله 

وإمنا لزمه هذا التغيري حىت ال تتشابـه التفعيلتان . بلزومه القبض  33اعتماد
  . 34ن فيخرج الوزن من القيام على الوحدة ثنائيةاملتتاليتا

                                                
ـ أوردنا الوحدات اإليقاعية اليت تكون عرضة هلذه التغيريات ، وهي املمثلة لألعاريض و  32

األضرب ، وميكن استقصاء عالقة هذه التغيريات بتحديد صور األوزان املمكنة حتقيقا لكل حبر 
  :انظر مثال . بالرجوع إىل كتب العروض 

  . 476إىل   442من / 5: ـ العقد الفريد 
وال يقتصر هذا املفهوم على إصابة اجلزء بالتغيري فقد يعين لزوم . ـ ويسمونه عمادا أيضا  33

وقد حيتاج عند ذكر بعض الضروب إىل ذكر العماد ، وهو كل : " السالمة أيضا قال احمللي 
ب ليعتمد الضر( خالف أمثاله بلزوم صحة أو تغيري ) يلي الضرب ( جزء من أجزاء احلشو 

  :انظر ) ". عليه 
ولكن أبا احلسن العروضي أعطى معىن . 172ـ حممد بن علي احمللي ، شفاء الغليل ، ص 

. " وأما االعتماد فكل جزء يف أول البيت ال جيوز فيه اخلرم: " آخر ملفهوم االعتماد فقال 
  :انظر

  .   218: ـ اجلامع 
لمخالفته أمثاله من أجزاء احلشو بلزوم وأما تسمية اجلزء الذي قبله عمادا ف: " قال احمللي 34

  :انظر ." القبض غالبا ، كراهة اتفاق األجزاء يف دائرة املختلف
  .  217ـ شفاء الغليل ، ص 
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وقد الحظ اخلليل أن املواقع اليت جيوز فيها الزحاف قواعديا ، يف العروض     
والضرب ، تلتزم فيها السالمة أحيانا ، دون أن تكون خاضعة ملبدأ املعاقبة أو 

وبني أوزان  املراقبة ، ويكون التزام السالمة فيها مانعا من تداخل قد يقع بينها
  :وميكننا رصد هذه الظاهرة على النحو التايل . أخرى 

  : ـ املديد  1
، وكذلك أضرا الثالثة ) فاعلن ( ا ـ العروض الثانية حمذوفة الزمة الثاين     

  .كلها الزمة الثاين ) فعلن ( ، واألبتر ) فاعلن ( واحملذوف ) فاعالن ( املقصور 
  ) .فعلن ( ب ـ العروض الثالثة احملذوفة املخبونة ضرا الثاين أبتر الزم الثاين  

  :ـ البسيط  2
  ) .فعلن ( ا ـ العروض األوىل املخبونة التامة ضرا الثاين مقطوع الزم الثاين     
  ) فعولن ( ع ممنوع من الطي ب ـ العروض الثانية ازوءة ضرا الثالث مقطو   
  .، وضرا مثلها ) فعولن ( العروض الثالثة مقطوعة ممنوعة من الطي ج ـ    

  :ـ الوافر  3
  ) .مفاعلنت ( ـ العروض الثانية جمزوءة ممنوعة من العقل    

  : ـ الكامل  4
ا ـ العروض األوىل التامة ضرا الثاين مقطوع ممنوع إال من سالمة الثاين    

  ) .فعالتن ( وإضماره 
لثالثة ازوءة ضرا الرابع مقطوع ممنوع إال من سالمة الثاين ب ـ العروض ا  

  )فعالتن ( وإضماره 
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  ) .مفاعيلن ( ـ عروضه جمزوءة ممنوعة من القبض   :ـ اهلزج  5
   35)مفعولن(ا الثاين مقطوع ممنوع من الطي العروض األوىل التامة ضر :الرجز-6
  :ـ السريع  7
، وهلا ضرب مثلها ) فاعلن ( ا ـ العروض األوىل مكسوفة مطوية الزمة الثاين   

  ).فاعلن ( مكسوف مطوي الزم الثاين 
  ) .فاعالن ( ب ـ العروض األوىل ضرا األول موقوف مطوي الزم الثاين  
  ) .مفعوالن ( ج ـ العروض الثالثة مشطورة موقوفة ممنوعة من الطي  
  ) .مفعولن ( مشطورة مكسوفة ممنوعة من الطي  د ـ العروض الرابعة 

  : ـ املنسرح  8
  ) .مستفعلن ( ا ـ العروض األوىل ممنوعة من اخلبل   
  ) .مفعوالنْ ( ب ـ العروض الثانية منهوكة موقوفة ممنوعة من الطي  
  ) .مفعولن ( ج ـ العروض الثالثة منهوكة مكسوفة ممنوعة من الطي  

  :ـ املضارع  9
  ) .فاع التن ( عروض واحدة جمزوءة ممنوعة من القبض ، وضرا مثلها ـ له 

أما عن النمط الثاين من االعتماد ، واملتمثل يف امتناع املزاحفة يف ما جتوز مزاحفته 
  :من املواقع فيظهر لنا يف املتقارب 

                                                
  .ـ حىت ال يتداخل مع السريع مستفعلن مستفعلن فعولن  35
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، فاجلزء الذي قبل هذا ) فعولن ( من العروض األوىل ) فلْ ( ـ الضرب الرابع  1
ضرب جتب سالمته من القبض إذ ال جيوز إسقاط ساكنه اخلامس خبالف غريه من ال

وإمنا عد هذا اجلزء عمادا ألن جزء الضرب قد .  أجزاء احلشو اليت جيوز قبضها
سقط أكثره حىت ماثل السبب اخلفيف فوجبت سالمة اجلزء الذي قبله لئال ختتل 

  . البنية اإليقاعية للوزن 
2 فاجلزء ) فعلْ ( للعروض الثانية احملذوفة ) فلْ ( زوء األبتر ـ الضرب الثاين ا

  .الذي قبل هذا الضرب جتب سالمته من القبض ملا حلق الضرب من إجحاف 
إن هذه املقاييس اليت وضعها اخلليل لفاعلية الزحافات ، وبني من خالهلا ما       

داللة قطعية على أن  ميكن أن يخرج اجلانب القواعدي عن اطراده املطلق إمنا تدل
اخلليل كان يلتزم إىل حد بعيد مبا يقره استقراء الواقع الشعري من أنظمة إيقاعية 

فاالستثناءات اليت وضعها لقواعده . حىت ولو كان خمالفا ملا وضعه من تقعيد 
العروضية ال تقدح يف هذه القواعد بقدر ما تزيد من فاعليتها من جهة أا حتصر ما 

 شروط وأحكام مكملة ملا قد يعتريها من نقص أو عدم انسجام مع خيرج عنها يف
  . االستعمال 

أما العلة اليت خالفت القاعدة من جهة املوقعية ، أو من جهة اللزوم فهي 
فلقد وجد اخلليل أن الشعراء يوردونه يف أشعارهم ، ولكنه قد يقع  36التشعيث

  . حشوا ، وإذا وقع ال يلتزمونه 

                                                
الواقع يف اخلفيف ) فاعالتن ( ـ التشعيث حذف أحد متحركي الوتد اموع من جزء  36

وهو حذف الثاين أي الالم على مذهب اخلليل ، أو األول أي ) مفعولن( واتث ، حىت يصري 
العني على ما رجحه ابن احلاجب ، وهناك من ذهب إىل أنه حذف األلف الثانية وتسكني ما 
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وهو . 38كما يقع يف اتث.  37يف اخلفيف يف الضرب األول يقع التشعيث    
  ). فاعالتن( خمتص جبزء 

أما النمط الثاين من التغيري الذي يشبه العلة من جهة اختصاصه بالوتد فهو 
اخلرم ، ولكنه خيتلف عن العلة من جهة اختصاصه بالوتد اموع الواقع أولَ 

( ، ويف أول الوافر ، يف ) فعولن ( املقدار، ولذا فهو يقع يف أول الطويل ، يف
  ).مفاعيل ( ، ويف أول املضارع ، يف ) مفاعيلن ( ، ويف أول اهلزج ، يف) مفاعلنت 

                                                                                                              
وقد أجاز بعضهم التشعيث يف اتث على ندرة كقول الشاعر . ابن والد قبلها ، وهو مذهب 

  مل ال يعي ما أقول      ذا السيد املأمول:            
فهو علة من جهة اختصاصه : وقد ذهب كثري من الدارسني إىل عده علة جرت جمرى الزحاف 

زوم وذا املذهب قال ابن بالوتد ، ولكنه شابه الزحاف من جهة املوقعية ، ومن جهة عدم الل
  :انظر . واصل 

  . 348: ـ الدر النضيد يف شرح القصيد 
  .  إن قومي جحاجحة كرام   متقادم جمدهم أخيار:      ـ كقول الشاعر  37
جمدهم ( بدل ) عهدهم ( وهو برواية .  75: وكذلك الغامزة .  155: اجلامــع  :انظر  

  :   أو كقول عدي بن الرعالء الغساين ) . 
   470/ 5: العقد  :انظر . إمنا امليت ميت األحياء ليس من مات فاستراح مبيت                

ـ مل تؤكد الكتب العروضية القدمية نسبة القول بالتشعيث يف اتث إىل اخلليل ، وقد ذكر  38
كنه أثبت ول. أبو احلسن العروضي أنه مل ير يف شعر قدمي ، وإن كان بعض احملدثني قد استعمله 

  :      وقد أنشدين من أثق به شعرا فذكر أنه قدمي وهو قوله : " إمكانية وروده قدميا إذ قال 
  على الديار القفار     والنؤي واألحجار
  تظل عيناك تبكي      بواكف  مـدرار

  .              فليس بالليل دا       شوقا وال بالنهار                       
  .    163: اجلامـع  :انظر 
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وإمنا وقع اخلرم يف األجزاء األول اليت تبدأ بالوتد اموع ألن إسقاط احلرف     
. اموع  املتحرك األول منها ال مينع من االبتداء باملتحرك الذي هو ثاين الوتد

بينما لو دخل اخلرم السبب اخلفيف فإن سقوط متحركه يؤدي إىل االبتداء 
وأما عدم دخوله على الوتد املفروق فلعلتني .بالساكن ، وهذا ما ال يكون البتة 

األوىل ما ذكرناه من امتناع اخلرم يف السبب اخلفيف ، والثانية أن الوتد املفروق ال 
ن يقول إذا كانت العلة يف امتناع دخول اخلرم السبب وملعترض أ. يقع أول اجلزء 

اخلفيف تكمن يف عدم إمكان البدء بالساكن فلماذا مل يدخل اخلرم السبب الثقيل 
النعدام العلة السابقة فيه إذ لو سقط متحركه األول لبقي املتحرك الثاين ، وميكننا 

بداية املقدار من الكامل يف ) متفاعلن ( البدء به ؟ الواقع أن اخلرم مل يدخل جزء 
ألن هذا اجلزء ال ميتنع فيه تسكني الثاين املتحرك إذ كثريا ما يدخله اإلضمار فيؤول 

  . أي إنه يتحول إىل بنية السبب اخلفيف ، وهلذا امتنع خرمه) مستفعلن ( إىل 
ووقوعه صدرا أكثر ورودا ، ووقوعه عجزا أكثر  39يقع اخلرم يف الصدر أو العجز

املتقارب،وقد أعطى اخلليل تسميات خمتلفة للخرم حبسب اجلزء الذي  ما يقع يف
  .يدخل عليه ، والتغيريات الداخلة عليه ، والوزن الذي يقع فيه 

                                                
ـ مل جيز اخلليل دخول اخلرم يف أول النصف الثاين من البيت ، وقصره على أول النصف  39

  : انظر ." وقد أنكره اخلليل لقلته فلم جيزه : " قال ابن رشيق .األول 
وإمنا يقع اخلرم . خبالف األخفش الذي أجاز وقوعه صدرا وعجزا .  140/ 1: ـ العمدة 

ا يقع يف املتقارب ألنه مقدار قائم على وحدة إيقاعية أحادية مخاسية مكررة سبعا عجزا أكثر م
يف البيت مما جيعله يتصف بدرجة عالية من الرتابة تسمح بكثرة التنويعات للحد منها ، ولذا 

يف قصيدة واحدة ، وعروضه الثانية ) فعلْ ( و ) فعولْ ( يتعاورها )فعولن(جند  عروضه األوىل 
يف قصيدة واحدة ، وهلذا جاز وقوع اخلرم يف أول الشطر الثاين ) فلْ( يأيت معها اجلزء  )فعلْ ( 

  :منه كما ورد يف قول األعشى 
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مسي ثلما ، وإذا اجتمع مع القبض ) فعولن       فعلن ( فإذا دخل اخلرم جزء   
مسي عضبا ، ) مفاعلنت      مفْتعلن (وإذا دخل اخلرم جزء )   فعلُ(  40مسي ثرما

  ) .  مفاعلنت        مفعولن ( فإذا اجتمع اخلرم والعصب فيه مسي قصما
  .مسي عقصا ) مفاعيلُ       مفعول ( وإذا دخل اخلرم جزء 
  .مسي مجما ) مفاعلن       فاعلن ( وإذا دخل اخلرم جزء 

  .الذي يف اهلزج مسي خرما ) مفاعيلن       مفعولن ( جزء  وإذا دخل اخلرم
  .مسي خربا ) مفاعيلن        مفعولُ ( وإذا دخل اخلرم مع الكف جزء 
  . 41مسي شترا) مفاعيلن       فاعلن ( وإذا دخل اخلرم مع القبض جزء 

لفة فهذا التدقيق من اخلليل يف وضع املصطلحات الدالة على ضروب التغيريات املخت
اليت تطرأ على األوزان إمنا مرده إىل حماولته التفريق الدقيق بينها للفصل بني كل 

  .وزن وآخر بالتمييز بني التغيريات اليت متسه ، حىت وإن كانت تقوم بالوظيفة ذاا 
    

                                                                                                              
  فموتوا كراما بأسيافكم    واملوت جيشمه من جشم

  :ومنه أيضا قول امرئ القيس .  1960، دار صادر ، بريوت  201: ـ األعشى ، الديوان 
  :انظر . قت مآقيهما من أُخر وعني هلا حدرة بدرة    ش
  .حتقيق حسني حممد حسني املكتب الشرقي للنشر ، بريوت .  99: ـ امرؤ القيس ، الديوان 

ـ عد ابن رشيق اخلرم والثرم عيبني يف الشعر ألما يف نظره حمموالن على البنية النثرية ال  40
  :انظر . الشعرية 

  .  141/ 1: ـ العمدة 
  :خلاصة باخلرم راجع ـ حول األلقاب ا  41

  . 145،  144،  143: التربيزي ، الكايف يف العروض والقوايف 
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 قائمة املصادر واملراجع :  
 . 1960دار صادر ، بريوت .ديوان األعشى :األعشى -

حتقيق احلساين حسن عبد اهللا مكتبة . الكايف يف العروض والقوايف  :التربيزي ، اخلطيب-
  .1994الطبعة الثالثة . اخلاجني ، القاهرة 

  .د ت . دار اآلفاق ، اجلزائر . نظريات الشعر  :حركات ، مصطفى . ـ د
. حتقيق حممد عامر أمحد حسن . الدر النضيد يف شرح القصيد  :ـ احلموي ، ابن واصل 

  . 1978،  جامعة املنيا
حتقيق حممد حميي الدين . العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده : ـ ابن رشيق ، أبو احلسن 

  .1981دار اجليل . عبد احلميد 
 ت.د.دار اهلداية.20/43: تاج العروس من جواهر القاموس :مرتضى  ، الزبيدي -

دار الكتب . داوي عبد احلميد هن. حتقيق د : مفتاح العلوم  :ـ السكاكي ، أبو يعقوب 
  .2000العلمية بريوت 

الشركة . تصحيح الشيخ ابن أيب شنب : شرح ديوان امرئ القيس  :ـ الشنتمري ، األعلم
  .  1974الوطنية للنشر والتوزيع  اجلزائر 

  . د ت .مكتبة اآلداب القاهرة. جلاهلية جكتاب شعراء النصرانية يف ا :ـ شيخو ، األب لويس
حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم :  املفضليات  :اس املفضل بن حممد ـ الضيب ، أبو العب

  1983دار املعارف . هارون 
حتقيق أمحد أمني ، أمحد الزين ، إبراهيم : العقد الفريد  :ـ ابن عبد ربه األندلسي ، حممد 

  . 1965القاهرة . األبياري 
. دراسة حتليلية تطبيقية  يف العروض واإليقاع الشعري :عبد القادر، صالح يوسف. ـ د

  1997ـ  1996اجلزائر 
حتقيق ناجي هالل . اجلامع يف العروض والقوايف  :ـ  العروضي ، أبو احلسن أمحد بن حممد 

  1996دار اجليل . وزهري غازي 
  .  1970بريوت . حتقيق حممد سعيد مولوي . ديوان عنترة :  ـرةعنت -
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الدار .حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة .األدباء  منهاج البلغاء وسراج :القرطاجين،حازم  -
  .1984التونسية للنشر ،

دار اجليل .شعبان صالح . حتقيق د. شفاء الغليل يف علم اخلليل: ـ احمللي، حممد بن علي
    . 1991بريوت 

جلنة التأليف . حتقيق أمحد أمني و عبد السالم هارون .شرح ديوان احلماسة  :ـ املرزوقـي 
  . 1952، 1951النشر ، القاهرة والترمجة و

ضبط حممود حسن زنايت .الفصول والغايات يف متجيد اهللا واملواعظ  :ـ املعري ، أبو العالء 
  .ت.د. دار اآلفاق اجلديدة بريوت.
  .ت.د.بريوت.دار صادر .1ط. 12/342:لسان العرب :ابن منظور،حممد -
  

***  
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                                                       .و عند عبد القاهر اجلرجاين عالقة  النظم بالنح
 

اجلزائر                                                                   -جامعة املسيلة  -  الدكتور  حممد بن صاحل
  
  : امللخص  

ليس النحو عند عبد القاهر اجلرجاين ذلك العلم الذي يبحث يف ضبط أواخر      
الكلمات ، و ال هو مجلة املصطلحات و القواعد اجلافة ، و إمنا النحو هو املقياس 
الذي يستقيم الكالم به ، و الذي عن طريقه يكْشف النقاب عن الدالالت اخلفية و 

الكالم بعضه ببعض ، و من ارتباطات األلفاظ املعاين اليت ندركها من عالقات 
  ...بعضها ببعض أيضا

و هكذا فإن مهمة النحو ال تقتصر على صحة التراكيب من الناحية اإلعرابية ، بل 
روف يف مواضعها تتعدى إىل مراعاة املعىن ، ألن معاين النحو منقسمة بني وضع احل

  جتنب اخلطأ خري، وتوخي الصواب ودمي و التأبني تأليف الكالم بالتقاملقتضية هلا، و
و من هنا استطاع اجلرجاين أن يعطينا تصورا جديدا للنحو يرتبط بعلم البالغة ، 

  . فهو نوع من الفن اإلبداعي  
  : متهيد 

م األدبية من أدب و إن فكرة النظم فكرة واسعة ، ارتبطت بشىت العلو          
  .على التقاء فلسفة الفن بفلسفة اللغةحنو ، فقد ساعدت هذه الفكرة  نقد وبالغة و

  .وربطت البالغة بالنحو فجاءت  فكرة النحو البالغي أو البالغة النحوية 
  : النظم عند عبد القاهر اجلرجاينّ 

أفاد اإلمام عبد القاهر اجلرجاين كثريا مما كتبه علماء النحو واللغة و األدب و     
النظم ، إذ تدور فكرة النظم لديه حول النقد و البالغة يف تكوين وبناء فكرة 
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، ومسى هذه العالقات النظم ، وهو فاظ واملعاين داخل إطار العباراتالعالقة بني األل
والكلم . ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسببٍ من بعض 

دو اسم ، وفعلٌ ، وحرف ، وللتعلّق فيما بينها طرق معلومةٌ ، وهو ال يع:  ثالث 
والكالم  .تعلّق اسمٍ باسم ، وتعلّق  اسمٍ بفعل ، وتعلّق حرف ما : ثالثة أقسام 

  .ال يكون من جزٍء واحد ، و لتحقّقه ال بد من وجود مسند ومسند إليه 
شيء إىل الشيء وليس النظم عند عبد القاهر اجلرجاين ذلك الذي معناه ضم ال    

على حسب  لذي تقتفي فيه آثار املعاين وترتيبها، كنظم الكلم اكيفما جاء  واتفق
الوجه  ، بل جيب أن تنساق دالالا وتتالقى معانيها علىترتيب املعاين يف النفس

 يعلق ببعض ويبين بعضها على بعض، وجتعل هذه بسبب ، حىتالذي يقتضيه العقل
   )1(، فإذا فعلت هذا كلّه تكون قد استكملت فكرة النظم من وجهة نظرهمن تلك

أهم النقاط اليت تتكون منها نظرية النظم كما جاءت يف كتاب دالئل و     
  :اإلعجاز  ما يلي 

  .وظيفة األلفاظُ خدمة املعاين ؤها األلفاظُ ، واملعاين وعا -1
  .العقلُ هو الذي حيكم التقاء معاين الكلمات ، فتنتظم وفقًا ملا يقتضيه  -2
النحو ، إذ جيب أن يوضع الكالم الوضع الذي  ال بد يف النظم أن تتوخى معاين -3

  .يقتضيه علم النحو 
4-  مِ حىت يتعلق بعضها ببعض ، والتعلق هو األساليبللكل وال ترتيب ال نظم

  .واألدوات النحوية 
ليس املقصود بالنظمِ ضم الشيء إىل الشيء كيفما اتفق ، بل ال بد فيه من تتبعِ  -5

  .األجزاء مع بعضها آثار املعاين واعتبار
                                                

نصر الدين إبراهيم أمحد حسني ،  . د:اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ، حياته ومصادر ثقافته )  1(
  . 26: م ،  ص   1993،   املنصورة ،  1دار الفتح ، ط
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  : النحو عند عبد القاهر اجلرجاين 
عبد القاهر اجلرجاين من العلماء الذين حازوا مكانة متقدمة بني النحويني      

واللغويني إىل جانب شهرته يف جمايل البالغة وعلوم القرآن ، فقد كان من أئمة 
يف جمال النحو   و أعماله املتنوعة  )2(النحو ، و هذا ما تؤكده كتب التراجم 

  .كالعوامل املائة ، و اجلمل ،  و التلخيص و العمدة يف التصريف 
باإلضافة إىل أنه كان تلميذًا أليب علي الفارسي وأيب احلسن علي بن عبد و

: العزيز اجلرجاين ، فقد أفاد اجلرجاين من جهود سابقيه يف هذا امليدان أمثال 
سيبويه  الذي حتدث عن باب املسند واملسند إليه ، وباب اإلخبار عن النكرة 

از واالستفهام ، وأشار إىل بعض فنون البيان كالت3(شبيه وا(   .  
كما أفاد من مناظرات متى بن يونس وأيب سعيد السريايف وغريمها ،         

واستطاع بتمثّله وإحاطته واعتماده على آراء سابقيه أن يبني أن مهمة النحو ال 
تقتصر على صحة التركيب من الناحية اإلعرابية   و أن النحو من شأنه مراعاة 

األلفاظ و ذلك ألن معاين النحو منقسمة بني حركات اللفظ و  املعاين قبل مراعاة
سكناته ،و بني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا ، و بني تأليف الكالم 

  .  )4(بالتقدمي و التأخري و توخي الصواب يف ذلك و جتنب اخلطأ يف ذلك 
   

اسع وأن  جيعل و هكذا استطاع عبد القاهر اجلرجاين أن يعطي للغة مفهومها الو   
من النحو ذلك العلم الذي يبحث ويشرح العالقات اليت تقيمها اللغة بني األشياء ، 

                                                
 حممد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة  :  ابن األنباري، تح: نزهة األلباء يف طبقات األدباء)  2( 

  .   363: م  ، ص   1967مصر للطباعة والنشر ،        
    1/71هـ ،   1316سيبويه ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ،  القاهرة ، : الكتاب )  3( 
 . 2/190ي  ، مكتبة البايب احلليب و شركاه ، مصر ، ياقوت احلمو: معجم األدباء  )  4( 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

61 
  

ولذا كان تصوره للنحو تصورا جديدا . مل يكن النحو نفسه هذه العالقات إن
  .  )5(ارتبط بعلم البالغة 

سابقيه و لقد هاجم عبد القاهر اجلرجاين املفهوم اخلاطئ لعلم النحو عند معاصريهو 
دون النظر إىل أسرار  جراألحوال املختلفة للفظ من رفع ونصب و هو تتبعو

   )6(ال يستطيعون الكشف عنها  دالالا اليت أضحت غامضة عليهمالتراكيب و
كما هاجم أولئك الذين زهدوا يف النحو و قللوا من شأنه فبني هلم خطر النحو و   

 النحو ، و احتقارهم له ، و إصغارهم أمره و أما زهدهم يف( : مكانته املهمة فقال
فصنيعهم يف ذلك أشنع من صنيعهم يف الذي تقدم ، و أشبه بأن : و اونهم به 

يكون صدا عن كتاب اهللا ، و عن معرفة معانيه ، ذلك ألم ال جيدون بدا من أن 
معانيها ،  حىت   إذْ كان قد علم أن األلفاظ مغلقةٌ على. يعترفوا باحلاجة إليه فيه 

يكونَ اإلعراب هو الذي يفتحها ،  و أن األغراض كامنة فيها ، حىت يكون هو 
 ضرعنقصانُ كالم و رجحانه ، حىت ي نيبتالذي ال ي هلا ، و أنه املعيار املستخرج
عليه ، و املقياس الذي يعرف صحيح من سقيمٍ حىت يرجع إليه ، و ال ينكر ذلك 

  .ينكر حسه ، و إال من غالط يف احلقائق نفسه إال من 
ذا كان األمر كذلك ، فليت شعري ، ما عذر من اون به  و زهد فيه إو 

 رضي لنفسه بالنقصويأخذه من معدنه ، و، ومل ير أن يستسقيه من مصبه ، 
  . )8() هو جيد إىل الربح سبيال ؟ و )7(الكمالُ هلا معرض ، و آثر الغبِينةَ  و

                                                
-161: أمحد عبد السيد الصاوي، ص. د: النقد التحليلي عند عبد القاهر اجلرجاين)  5( 

162    
 م           1950، 1تاريخ علوم البالغة و التعريف برجاهلا ، أمحد السيد مصطفى املراغي، ط)  6( 

  .  48-47: ص       
 .اإلغفال عن احلق يف البيع أو الشراء : كالشتيمة و الشتم : الغبينة و الغنب  )  7(
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مث يبني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين االختالف بني معرفتنا لقواعد اللغة       
وراء هذه القواعد واألصول وأصوهلا وبني الكشف عن املعاين اخلفية اليت تكمن 

بقواعد اللغة وحنوها وصرفها ، وإنما يسهلُ ملن  أحاط من لكلّ معرفتنا تسهل ال (ألنه
                                                                                                                             والنحو،  تقف عند حدود املنطقيراها رؤيةً عميقةً ال

فليست اللغة جمرد مصطلحات أو قوانني خيضع هلا الفكر ، وإنما هي رموز تتجسد فيها 
، و لو صح كون اللغة جمرد ما فيها من إحساسٍ وشعورٍ وفن حالة املتكلّم الباطنة بكلّ

اصطالحية وملا كان هناك داع ألن الوقفت عند حدود نقل الفكر وحده عالمات ،
ه يف سلّم القيمتعرض املزية يف الكالم ويفضل  بعضولكان ما أتى ا على أساس تدرج ،
  )9() مر ال يتعدى  جمرد الفكر وحدهبه القرآن يف مقدور البشر ما دام األ

  

  : بني النظم و النحو عند عبد القاهر اجلرجاينّ
الصطالح الذي كان سائدا منذ القرن الثاين جتاوز النظم لدى اجلرجاين حدود ا    

اهلجري يف بيئة  النحاة على وجه اخلصوص ليغدو عمالً منهجيا مدروسا ومنظّما 
يتوخى دراسة البالغة يف ضوٍء جديد يقوم على دعامة من النحو وأحكامه ، بل و 

أكثر املباحث اليت تناوهلا  ومن. وسيع أفق النحو و تطويع أدواتهيسعى أيضا إىل ت
، والتعريـف ين النحو  والتقديـم والتأخريمعا: اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز

   ..الذكر، واحلذف والوصل، والفصل  والتنكريو
  :معاين النحو  -1

                                                                                                              
 .م   1956, بريوت , دار صادر ) غنب ( ابن منظور مادة : ينظر  لسان العرب       

  ياسني األيويب، املكتبة . د:، تح اإلمام عبد القاهر اجلرجاين:دالئل اإلعجاز يف علم املعاين)  8( 
  . 87-86: م ، ص   2002 -هـ 1422رية ، صيدا ، بريوت ، العص      

 . 163: أمحد عبد السيد الصاوي ، ص . د: النقد التحليلي عند عبد القاهر اجلرجاين )  9( 
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إن عبد القاهر اجلرجاين  حني تناول نظرية النظم مل يكن يهـدف إىل إعادة     
لكنه جاء  مبنهج ه من أمثال اخلليـل وسيبويـه ، وسابقو األفكار اليت تناوهلا

و اعلم أن ليس النظم إال أن : ( جديد يعتمد على ربط النحو  بالبالغة  فقال 
تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، و تعمل على قوانينـه ، و 

أصـوله ، وتعـرف مناهجه اليت جت فال تزيغ عنها وحتفظ الرسوم  اليت  
فال ميكن فصل النحو عن البالغة . )10()  رمست  لك ، فال ختل بشيء  منها  

ألما يلتقيان يف نظم الكلم و ضم بعضه إىل بعض ، كما ال ميكن دراسة بالغة 
الكالم دون دراسة النحـو  ألنـه األساس يف العالقات اليت حتكم النظم ، ففساد 

  .أحكامه بني الكلمات التركيب ناشئ عن عدم توخي معاين النحـو و 
:                                         كمثال على ذلك قدم لنا عبد القاهر منوذجا من مطلع سورة الفاحتة و      

  ﴾ نيالَمالْع بر لَّهل دمجعل احلمد أوال لالبتداء به ،  و جعل اهللا (  )11(﴿ الْح
  )12()  الثا كي يوصف ا اهللا سبحانه و تعاىل ثانيا لإلخبار به ،  أما رب فجعلها ث

، أو معاين النحو بأا إعراب الكلماتمن هنا فإن عبد القاهر ال يفسر و     
، فيحتم هذا ا املعىن الذي يفهم من الكلماتإمنا املراد و عراب،حركات اإل

  .صفة) رب ( خربا،  و )  هللا( مبتدأً،  و )  احلمد ( فهم، أن يكون ال
فالنحو عند عبد القاهر هو الذي يفتح األلفاظ املغلقة على معانيها ، وهو       

املعيار الذي يعرف به فضل كالم على كالم ، وهو ليس قواعد شكلية وقوالب 
  . جامدة حبتة ، وليس جمرد تقدير إعراب أو بيان  صحة الكالم ، أو خطئه 

                                                
 . 127: ، ص   عبد القاهر اجلرجاين : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين )  10(
 .  2اآلية : سورة الفاحتة )   11(
عيسى علي العاكوب ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط : النقدي عند العرب التفكري )  12(
  .  307: ، ص) ت .د(  ،  1
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رة النظم ، وأخضع فكرة النظم ذا يكون عبد القاهر أول عامل أخضع النحو لفكو
  .  )13(إىل النحو ، وذلك هو اإلعجاز الذي أذاب فيه الرجل عصارة أيامه ولياليه  

  :التعريف والتنكري  -2
اهتم النحاة العرب كثريا ذه الظاهرة اللغوية يف مصنفام ، إذ جند هذا       

الباب حاضرا يف كل دراسام تقريبا ، وذلك حلاجة األبواب النحوية املختلفة إليه 
ملا كان : ( يقول السيوطي . وقد أقر بعض النحاة بتشعب هذه الظاهرة وتداخلها 

على التعريف والتنكري ، وكانا كثريي الدور يف كثريا من األحكام اآلتية تبىن 
أبواب العربية صدر النحاة كتب النحو بذكرمها بعد اإلعراب و البناء ، وقد أكثر 

  .   )14()  الناس يف حدودها وليس منها حد سامل  
ولقد أفرد اجلرجاين هلذه الظاهرة جانبا من دراسته يف كتابه دالئل اإلعجاز ،      

ومما ينظر إىل مثل :  (  التعريف والتنكري إذا وقع يف التركيب بقوله فرق فيه  بني 
إذا أنت .  )15(﴿ ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ﴾  : ذلك قوله تعاىل

على حياة ( راجعت نفسك  و أذكيت حسك ، وجدت هلذا التنكري ،  و أن قيل  
ولطف موقع  ال يقَادر قدره ،  وجتدك حسنا وروعة ) على احلياة ( ومل يقل ) 

تعدم ذلك  مع التعريف ، وخترج عن األرحيية واألنس  إىل خالفهما ، والسبب يف 
ذلك أن املعىن على االزدياد من احلياة ، ال احلياة من أصلها ، و ذلك  ال حيرص 

                                                
 )  ت.د)( ط.د(فتحي عامر، دار املعارف ، القاهرة : قضايا التراث العريب  دراسة نصية )  13(

  .126: ص      
حممد بدر : وطي، تحجالل الدين السي: مهع اهلوامع، شرح مجع اجلوامع يف علم العربية) 14(

 الدين 
  . 1/54، ) دت ( ، ) دط ( النعساين ، دار املعرفة للطباعة و النشر ، بريوت ، لبنان ،       

 .   96من اآلية : سورة البقرة  )  15(
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ال غريها ، و عليه إال احلي ،  فأما العادم للحياة  فال يصح منه احلرص على احلياة 
 ولتجدم أحرص الناس  و لو عاشوا ما عاشوا: إذا كان كذلك صار كأنه قيلو

   )16()  ىل حيام يف ماضي الوقت وراهنه، حياة  يف الذي يستقبلعلى أن يزدادوا إ
  :التقدمي و التأخري  : ثالثا 
 ت ، ويكونهو خالف التأخري و أصل يف بعض العوامل و املعموال: التـقدمي     

فعل أخر ، وهو فهو مصدر لل: أما التأخري و )17()  اآلخر   طارئا يف بعضها
رأ على جزء من أجزاء  النحوي حالة من التغري تط االستعماليف خالف التقدمي ، و

  . )18(توجب وضعه يف موضع مل يكن  له يف األصلاجلملة ، و
اللغويني العرب كونه وموضوع التقدمي والتأخري من املسائل اليت لفتت انتباه       

ظاهرة لغوية متتاز ا العربية عن كثري من اللغات ، فمن سنن العرب ، تقدمي 
الكالم ، وهو يف املعىن مؤخر ، وتأخريه  وهو يف املعىن مقدم ، وهو أسلوب من 

  . )19(أساليب صياغة الكالم  
، إذ وقف  نال هذا الباب  حيزا هاما يف مباحث عبد القاهر اجلرجاينو      

باب كثري الفوائد ، جم ( دالئل اإلعجاز فوصفـه بأنه   عنـده طويال يف كتابه
بديعة ، ويفضي بك  احملاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، ال يزال يفتر لك عن

         يلطف لديك موقعه ،           سمعه ، وال تزال ترى شعرا يروقك مإىل لطيفه، و

                                                
 . 290: ،  ص   عبد القاهر اجلرجاين : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ) 16(
حممد مسري اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، : معجم املصطلحات النحوية والصرفية) 17(

   . 183:، ص) دت ( ، ) دط ( لبنان 
 .  09: املرجـع نفسـه ، ص )  18(
علي أبو القاسم غول ،  دار الفكر اإلسالمي ،  : بالغة التقدمي والتأخري يف القران الكرمي )  19(

  . 192:،  ص) ت .د(  1ط
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د سبب أن راقك ، ولطف عندك أن قُدم فيه شيء  و حول مث تنظر فتج       
   . )20() اللفظ عن مكان إىل مكان 

فلكل كلمة يف اجلملة ترتيبها اخلاص ، و هذا حسب ما يقتضيه الوضع 
اللغوي ، فالفعل يسبق الفاعل ، و ملبتدأ مقدم على اخلرب  وهو األصل يف ترتيب 

هلذه األصول ، غري أنه   مواضعها  احترامايري الكلمات عن اجلمل ، فال ينبغي تغ
قد يعرض من املزايا و املقتضيات ما يدعو إىل  نقل بعض الكلمات يف اجلمل عن 

  . )21(موضعها ، فتقدم كلمة أو تؤخر ألسباب بالغية 
  : خامتــة 

اعترب اجلرجاين النحو والبالغة أمران متالزمان ال انفصال بينهما ، معتربا األول      
 كونا أساسيا يف تفكري املبدع وعقله مىت قال أو خط كالما ، موسعا بذلكم

على درس أواخر  - حىت وضعه نظريةَ النظم  -مفهوم علم النحو الذي كان يقتصر
الكلم وكيفية ضبطها احتكاما للمعياري من القواعد  ، مضمنا إياه ما يسمى اليوم 

، فحرره بذلك من قيود املصطلحات  و ) لة علم الدال( و ) علم املعاين ( بـ 
القواعد والقوانني اجلافة ، وكان لديه وظيفة فنية وبالغية ، إذ به وحده يتم 

  .الكشف عن اخلفي من معاين الكالم 
  

                                                
 . 148:  ، ص  عبد القاهر اجلرجاين : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين )  20(
عبد الفتاح الشني ، دار الفكر العريب ، القاهرة  : املعاين يف ضوء أساليب القران الكرمي  )  21(

  . 158: م  ، ص   1999،   4ط
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وقد عمد اجلرجاين يف كتابه  دالئل اإلعجاز  إىل دراسة وحتليل بالغة      
راسةً تطبيقيةً ، معتمدا يف ذلك على أدوات وفصاحة الشعر العريب والنص القرآين د

حنوية وصرفية خالصة ، حىت أنه يشري يف أكثر من موضع إىل أن ااز مثل 
  .االستعارة وغريها ، ما هي إال صناعةٌ حنوية ألا من مقتضيات النظم 

والنظم عند اجلرجاين هو وضع الكالم الوضع الذي يقتضيه علم النحو ،     
النحو الذي يريد هو ذلك املعاجل لصور معاين قوانينه  وأصوله، و علىوالعمل 

الكالم وكيفية خلقها باعتماد األصول النحوية، ال الرامي إىل إطالق أحكام صحة 
  .أو فساد على الكالم ، أو ملعاجلة اللحن وضبط اللغة  

الغيا ، كما فعل  اجلرجاين ال خيرج على املعيارية النحوية رافضا أو متمردا أوو     
ابن مضاء أو غريه ، و إمنا جنده مضيفًا وموسعا وميسرا وآتيا جبديد ، مستفيدا 
وموظّفًا ما حازه من علوم السابقني له ، لغةً وحنوا وصرفًا وبيانا ، فهو ال ينكر 
العامل أو العلّة مثالً ، ومل حياول وضع أصول جديدة للنحو  ،  بل جنده يدافع عن 

  .النحو ويبين خطورته وينتقد االستخفاف به والزهد فيه لدى أبناء عصره 
ما قد يؤخذ على اجلرجاين أنّ شرحه ألفكاره حول الداللة أو البالغة و      

، مع أنه ساق أمثلة وشواهد كثرية حماوالً تطبيق نظريته صالالنحوية مل يكن مف
األمر الذي قد يفوت على كثريين التنبه عليها ، فإشاراته كانت خمتصرة وسريعةً   

إىل أمهية ما أضافه الرجل إىل علم النحو عرب توخيه  ملعانيه ، وهي إضافات ميكن 
  .اين احلديث وتوضيحه وتوسيع آفاقهأن تسهم كثريا يف تطوير الدرس اللس

  :املصادر و املراجع * 
  القرآن الكرمي -   

ر الدين إبراهيم أمحد حسني ، نص. د: حياته ومصادر ثقافته  اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ، - 1
   .م    1993، املنصورة ،  1الفتح ، ط  دار

  .م    1950،  1تاريخ علوم البالغة و التعريف برجاهلا ، أمحد السيد مصطفى املراغي ، ط - 2
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   1 مشق، سوريا،ط ، دعيسى علي العاكوب، دار الفكر: التفكري النقدي عند العرب - 3
     ) ت .د( 
  ياسني األيويب ، املكتبة . د :، تحاإلمام عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين - 4

  .م     2002 -هـ 1422العصرية ، صيدا ، بريوت ،        
  ) .ت .د(  )ط .د( فتحي عامر، دار املعارف،القاهرة : ث العريب دراسة نصية قضايا الترا - 5
  .   1/71هـ ،   1316سيبويه ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، القاهرة ،  : تاب الك - 6
  .م   1956, بريوت , ، دار صادر ابن منظور : لسان العرب  - 7
  .ياقوت احلموي  ، مكتبة البايب احلليب و شركاه ، مصر   : معجم األدباء   - 8
  حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار النهضة،  :تح ابن األنباري،: نزهة األلباء يف طبقات األدباء - 9

  .  م    1967مصر للطّباعة والنشر ،         
  اهليئة املصرية العامة ، أمحد عبد السيد الصاوي. د:يلي عند عبد القاهر اجلرجاينالنقد التحل -10

  .  م   1979للكتاب ، اإلسكندرية ، مصر ،         
  حممد بدر : جالل الدين السيوطي، تح: امع يف علم العربيةشرح مجع اجلومهع اهلوامع ،  -11

 ).دت ( ، ) دط ( الدين النعساين ، دار املعرفة للطباعة و النشر ، بريوت ، لبنان ،         
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  يمية مقاربات تعل -تعليميةُ البالغَة بني التجريد والفن يف ضوء النص األديب

  اجلزائر -تيارت -جامعة ابن خلدون  األستاذ عمر عروي
 

 ملخص :  
إنّ النص األديب يوصف بأنه خطاب يفترض متكلما ومتلقيا، واخلطاب من         

 EMILE BENبينفنيست .وجهة نظر لسانية هو ما ذهب إليه اللساين الفرنسي إ

VENISTE )1902 – 1976 ( ًبأن اخلطاب هو كل تلفّظ يفترض متحدثا حينما أقر
وسامعاً تكون للطرف األول نية التأثري يف الطرف الثاين بشكل من األشكال، فكل 
خطاب جيب أن يتسم بثالثية تداولية حتدد هويته يف ظل عملية التبليغ والتواصل، 

يب جنده يزخر بآليات قوية وحنن حينما منعن الفكر ونستنطق موروثنا البالغي العر
طاب الفلسفي يف حتليل اخلطابات املختلفة كاخلطاب اللغوي واخلطاب األديب واخل

وملّا كان موضوع علم البالغة هو البحث يف املبادئ اليت تقوم  ..واخلطاب الديين
عليها الظواهر التعبريية من خالل مقاربة النصوص وفهمها للكشف عن مضامينها 

الية، كانت دراسيت تبحث يف قضايا البالغة التعليمية، ومدى تذوقها الفنية واجلم
لدى طالبنا يف ظل املناهج التعليمية احلديثة، وقدرا على توليد أفكار ومعاين 

 .، واجلمالية الفنية وتدخل يف ذلك آثار الكالم واآلثار السياقية واأليديولوجيةالنص 
يفها يف حتليل اخلطابات احلديثة، من هنا لرد االعتبار للبالغة العربية وحسن توظ

هل نستطيع أن نفهم النص األديب مبعزل عن مجالياته : كانت إشكالية املوضوع
وبالغته؟ وهل البالغة فن أم ذوق؟ وهل هي طريقة أسلوبية توصلنا إىل خبايا النص 

 ظل اجلمالية والفنية أم هي غاية يف حد ذاا ؟ كيف تتموقع البالغة العربية يف
مبادئ التعليمية ؟ وما أثر املناهج احلديثة يف تطوير الدرس البالغي يف اجلزائر؟ هذه 
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أسئلة وأخرى تقوم هذه الورقة حماورا للكشف عن كل ما يعيق عملية تعليمية 
  .البالغة يف أرقى مستوياا عرب مراحل التعليم اجلزائرية

   :البالغة والنص
ا تلك العلوم املتصلة بالقرآن الكرمي اتصاال وثيقا دف إنَّ أشرف العلوم، وأجلّه   

يف نتاجها إىل معرفة ما ينضوي عليه األسلوب القرآين البديع من كنوز لغوية 
وعلمية وفقهية والسيما علم البالغة، إذ يتميز هذا العلم بسموه ، وعلو قدره ، 

  .اين للقرآن الكرمي ورفعة شأنه، ألنَّ مدار البحث فيه يربز وجه االعجاز البي

وملّا كان علم البالغة يهدف إىل تذوق النص تذوقا خيدم موضوعه ويظهر 
معناه من خالل الغوص يف أعماق بعيدة يف معاين النص ودالالته البالغية اليت تثبت 
مجال الكالم اللغوي والبالغي البياين، من هنا كانت األمهية اخلطرية لفنون البالغة 

الء ما خفي من درر، واستكناه مجاليات النص، وإبداعاته اخلالقة العربية يف استج
  .يف التأثري على نفسية املتلقي

البالغةُ اليت يمدح ا الفصيح ( الوصول إىل الشيء ، ومنه أُخذت  :البالغة لغةً 
  ) 1) (اللسان ؛ ألنه يبلغ ا ما يريده 

ال تتجاوز ذلك؛ فهي إاء املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من  :واصطالحاً 
فنالحظ اتصاهلا الوثيق باملعىن، وهذا ما يتحد به البحث البالغي مع ) . 2(اللفظ 

                                                
عبد : ، حتـ  1/301، مقاييس اللغة ، ج) هـ 395ت( أبو احلسني أمحد بن فارس /  1

  .لعلميةالسالم هارون ، دار الكتب ا
، مط )امش اإليضاح للقزويين(،   3/4عز الدين التنوخي، ذيب اإليضاح، ج: ينظر /  2

م ، السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، 1950هـ  1369اجلامعة السورية، دمشق، 
  . م 1963هـ ، 1383، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ،  13، ط 32 - 31ص
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الداليل، لكن البالغة تركز على املعىن املؤثر يف النفس ، والداللة تعىن به وبغريه من 
  .التأثري يف النفس وإمتاعها  املعاين اليت ال يراد من حبثها بيان قضية

التعبري اجلميل، وطرق : والبالغة تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الكالم، من    
اخلرب : أدائه، وقوانينه، وذلك ما يظهر مما اعتادوا حبثه فيها حتت أقسام املعاين ، من

يف ، وإيراد الكالم على مقتضى احلال، و) وتعلقهما باملخاطب وحاله( واإلنشاء 
البيان من أداء املعىن بطرق خمتلفة يف الوضوح والتأثري، ويف البديع من التحسني 

وهذا ما تتضمنه األحباث البالغية احلديثة . التكميلي للكالم املنشأ فوق ما سبق
املفردة، واجلملة  والعبارة، والسياق، : املتخذة منهجاً آخر للتقسيم، وذلك بتناول

فموضوع البالغة هو النص املنشأ، حيث ). 3(ها ودراسة موسيقى النص، وغري
  .تدرس القيم التعبريية واملعنوية فيه 

إنّ البالغة فن أديب، ينضج الذوق، ويصقل العاطفة، وينمي الذائقة الفنية لدى    
املتلقي، وهي ليست من العلوم اردة اليت توظف العقل، أوالقياس املنطقي، فالطبع 
الغالب يف البالغة هو الطابع الوجداين الفين  وبالتايل كانت صلتها باالدب صلة 

اليات النص، و قيمه الفنية واإلبداعية  وتربز وثيقة، فمن خالهلا تنكشف مج
املفاضلة بني تعبري وتعبري، أو املفاضلة بني أديب وأديب، وبالتايل عليها أن تتجاوز 
حدود اللفظ أو اجلملة إىل دائرة أوسع قوامها النص، وهي تعين يف العرف البالغي 

بنية لغوية داللية  واألسلوب البالغي هومطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته، 
مباشرة وغري مباشرة حيمل وظائف اإلثارة واإلمتاع يف الوقت الذي حيمل وظيفة 

وهلذا فوظيفة األسلوب البالغي ذات ... التوصيل واإلبالغ واإلفادة بنقل األفكار
وجوه متعددة؛ بعكس األسلوب العادي بني الناس؛ ومن مث تتجاوز األسلوب 

                                                
، مط السعادة ، مصر  7فما بعدها ، ط 35ايب ، األسلوب، صاألستاذ أمحد الش: ينظر/  3
  .   م 1976= هـ 1396، 
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وإن اقترب يف وظيفته مع األسلوب البالغي من بعض األديب يف الشعر والنثر؛ 
الوجوه، وهو ظاهرة بالغية جتمع بني عناصر األدب والفن واللغة واحلياة يف بنية 
فنية مثرية للعاطفة والوجدان والعقل  فاإلحساس باجلمال من خالل الغوص يف 

  .واهررحاب النص هو استجابة روحية وموضوعية لعناصر اجلمال يف األشياء والظ
فما هي إذن سبل تطوير تعليمية البالغة ؟ وكيف نسمو بأذواق طالبنا لتذوق 
مجاليات النص؟ وما مناهج التعليم املوافقة هلذا التوجه؟ ورمبا السؤال الذي جيب أن 
يطرح نفسه هو ما الذي حنن بصدد درسة بالغته ؟ واستكناه مجالياته الفنية 

  واإلبداعية ؟
يب الذي حيفل دائما اته القيم الرائقة اليت يسعى من خالهلا إننا أمام النص األد

الناص إىل خماطبة وجدان املتلقي وزعزعة عواطفه بانتهاج أساليب متنوعة، ويعترب 
. النص األديب منبع دالالت عديدة ومتنوعة  فكل شيء فيه جدير أن يكون دليالً

تكون النصوص األدبية مبا العام للنص يشكل أحد العناصر األساسية اليت  والبناء
حتمله من أبعاد داللية ورمزية، يعتين املبدع يف نسجها وهيكلتها أميا اعتناء، من 

  .     أجل اإلحياء ا إىل معاين ودالالت خاصة تتفرع عنها منجة إبداعية النص

  :مفهوم النص وحدوده املعرفية

ما فالالت املتعددة؛ إن مفهوم النص يف التراث العريب من املفاهيم ذات الد
تدور يف فلك املعىن اللغوي للنص، ) ن ص ص(أوردته املعجمات العربية حتت مادة 

من دون احلديث عن املعىن االصطالحي للكلمة، إالّ إشارات بسيطة كاليت نراها 
نص : قول الفقهاء: ((يف لسان العرب؛ إذ يقول) هـ711ت(عند ابن منظور 
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والنص . )4()) ونص السنة، أي ما يدلّ ظاهر لفظهما عليه من األحكام: القرآن
 نصصت احلديث إىل ((هو الرفع والظهور  يقول ) هـ175ت(عند الفراهيدي

واملاشطة تنص العروس  …، واملنصة اليت تقعد عليها العروس…فالن نصا، أي رفعته،
عليها أو تشرف لترى من بني  أي تقعدها على املنصة، وهي تـنص، أي تقعد

، يتبين من هذا أَنَّ معىن النص هو الرفع واالرتفاع؛ فرفع  النص  )5()) النساء
واملنصة مكان مرتفع جتلس عليها . يوجب  إعادته إىل أصله عن طريق سلسلة رواته

  .)6()) نصت الظبية جيدها رفعته ((العروس لترى، ومنه أيضا 

الوحدات الدالة واملفاهيم القائمة، وهو ال  تتخلّله مجلة من والنص األديب نسج   
فيه اجلملة، كما أنه ال يقع موقعها من حيث  يقع يف املستوى نفسه الذي تقع

داليل متجانس متكامل وميتاز بالوضوح، والنص ميكن  املفهوم، كما أنه ذو حمتوى
أومسرحية كاملة   أن يكون منطوقا أو مكتوبا، شعرا كان أو نثرا، أو حوارا

فالنص هنا وحدة لغويةَّ قيد االستعمال، وليس وحدة حنويةَّ مثل العبارة واجلملة، 
ـَّه وحدة حنوية أكرب  ـُوصف النص بأَنه مجلة كربى؛ أي أن وال حيدد حبجمه وقد ي
ـَّه مرتبط ا  وبالتأليف بني اجلمل ينتج تكوين وحدات أكرب من  من اجلملة لكن

ـَّه وحدة داللية؛ ووحدة معىن، ومن مثَّ فهو مرتبط بالعبارة أو و حدات أصغر  إن
  .باجلملة بتحقق املعىن ال بالشكل أو باحلجم

                                                
؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ د ط؛ بريوت )مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور /  4

  .98/  7؛)ن ص ص(؛ مادة 1968
5  / و د. ؛ كتاب العني، حتقيق د)اخلليل بن أمحد(الفراهيدي يم إبراه. مهدي املخزومي

  .87-86/ 7؛ )ن ص ص( ، مادة  1984السامرائي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
  . 97/  7؛ )ن ص ص( مادة : ابن منظور/  6
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عرب التاريخ واجلغرافية  فالنص إذن، منعكس لثقافة اتمع بكافة شبكاته املعقدة  
فالنص أيا . للمجتمعاملعريف  والعالقات بني األفراد أي أنه ذاكرة ملخصة للنظام

فكرة أو جمموعة أفكار أو مفاهيم  كان هو جمموعة من العالقات اللغوية اليت ختدم
لتطويع النص لقراءات جديدة أو تأكيد  قابلة للتفسري والشرح والتأويل مما ميهد

  .قراءة ما

  :النص األديب يف ضوء تعدد قراءاتهبالغة 

ديب هو عبارة عن احلديث عن  اللفظ إن احلديث عن بالغة النص األ         
واملعىن يف ذات النص وهناك من النقاد من تعصب للفظ وهناك من فضل املعىن، 
وهناك من ترك هذا وذاك  وقال بالعالقة القائمة بني الفظ واملعىن وهي الصورة، 

كل ذلك من أجل تقومي النص . وهناك من حبث داللة األلفاظ يف ضوء املعاين
  . ايسة الفن القويلاألديب، ومق

هذه االعتبارات املختلفة كانت جماالً خصباً آلراء علماء العروبة واإلسالم يف        
النقد فنشأت عنها مجلة من املدارس النقدية امللتزمة حيناً، واملتطرفة حيناً آخر، 

  .والسائرة بني بعض األحيان

ر، إىل تنوع وتعدد لقد أدى هذا التنوع يف اآلراء، والتعدد يف وجهات النظ   
املذاهب النقدية القدمية واملعاصرة وذا تتأرجح  بالغة النص بني تعدد القراءات 

يكون القارئ وحده دالالته املنطوية حتت عباراته و للنص األديب يف تأويل
  . مكتشفها
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ذاا، أدبية النص، واليت تعمل على  إشكالية األدب تأيت من طبيعة اللغة     
التداويل البسيط حنو ما يعرف باستكشاف  اآللية اللغوية بعيدا عن معناهاتوظيف 

عموما هو عملية تطويع لغوي ضمن إطار يتجاوز  مجاليات اللغة عرب ااز وااز
يضفي على اللفظ رونقاً خيرجه من حيز احلقيقة إىل  املعجم وصوالً إىل التسييق مبا

 .حدة أن ختدم وظيفة تعبريية مجالية يف آن معاًللمفردة الوا رحابة ااز الذي تتيح

املهام اليت يتعين  هذه اجلمالية اليت، وإن كان بإمكاا أن تسهم يف اكتمال     
التجديد وإحداث قطيعة  اللذين مها يف طور" نظرية الفن وتارخيه"أداؤها على 

إبدال  أن تدعي لنفسها أنها"ميكن هلا  جذرية مع األعراف العلمية املقررة، إالَّ أنه ال
نظرية مستقلّة قائمة على بديهيات "مجالية التلقي  فليست".منهجي بالتمام والكمال

مبفردها املشكالت اليت تواجهها، وإنما هي مشروع منهجي  تسمح هلا بأن حتلَّ
  . يقترن مبشاريع أخرى وأن تكتمل حصائله بوساطة هذه املشاريع جزئي حيتمل أن

إجناز النص األديب وإزاحته من دائرة الكتابة ال يعنيان أبداً اكتماله على  نّإ    
الفين أوالً  وعلى مستوى رحلته اليت أنشئ من أجلها؛ أي على املستوى  املستوى

قُدر له، فبعد ذلك تبدأ الرحلة احلقيقية للعمل األديب بشتى أجناسه،  الوظيفي الّذي
راً، قصةً أم رواية وهذه الرحلة بني النص والقراءة هي املرحلة شعراً أم نث سواء أكان

ربما تكون األصعب، أو على األقلّ أصعب من مرحلة اإلجناز وفيها تظهر  الّيت
اإلبداعية للعمل األديب، وتظهر أيضاً القدرات اإلبداعية للمتلقي، وعندها  القدرات

فق ظروفها االجتماعية والثقافية إمكانيات عمليات القراءة وتتبلور و تتبدى
اليت ال عالقة هلا باألدب يف كثري من األحيان ولكنها تكون فاعلة يف  واإلجرائية

   .وجهة ذات طبيعة معينة توجيه القراءة
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النص األديب خملوق اجتماعي أو مؤسسة اجتماعية أدبية فإنّ تناول هذه  وألنّ     
موعة القيم  -عند التناول-ضع بالضرورة املخلوق سوف خي املؤسسة أو هذا

غري مرتّه أو غري نزيه يف توجهه حنو النص، وهو غري حيادي  االجتماعية ألنّ اتمع
أدبياً وثقافياً وأيديولوجياً، سواٌء أكان املتناوِل خمتصاً أم  ألنه يتسلّح برؤى جاهزة

،أي  غري خمتصة والرؤيوسواء أكان عميق الر صاً، وسواء أكان يتناول النأم سطحي
جديد عليه أم متسلياً ينشد الفرجة أو تزجية الفراغ، وهذا ما جيعل دوافع  إلنشاء
وما ينتج عنه من أثر مجايل  متعددة وجيعل أشكاهلا وألواا متباينة خمتلفة، القراءة

التواصل العادي أو مرجعه التناسق اجلمايل ذي األبعاد التقابلية ، مث عبر عنه يف 
التراكيب (األديب مبفردات ذات منحى بالغي تقابلي عرب احلقائق و اازات 

، وهي ختتزل بذلك تقابل العوامل املادية واملعنوية  )االستعارية والتشبيهية كما سنبني
فيحصل التواصل على هذا األساس التقابلي املتواضع عليه؛ حيث تتشكل النصوص 

وفق ناموس التقابل الكوين، وهذا ما يستدعي اليوم  -لذلك تبعا -واخلطابات
التأسيس لتأويلية تقابلية تستمد بعض أسسها من الدراسات البالغية  فتكون منطلقا 

  .للقراء واملؤولني لفهم النصوص املبنية أصال على تقابالت ظاهرية وخفية

  :الفن والتجريد

سياق األمثلة النصي، أو القواعد  نقصد بالتجريد تلك القواعد اردة من     
املعيارية اليت حتكم طبيعة املوضوع  وحتد من قيمه الفنية اجلمالية، وجتعله يف قالب 
قسري ال ينم عن قراءة مجالية، أما الفن فهو اإلبداع اخلالق الذي يتولد عن الذوق 

ية اليت تنم عن السليم للنص يف سياقه العام، واستكناه مجالياته الفنية وقيمه اإلبداع
قراءة منوذجية للنص يف ضوء النقد األديب، ولعلّ الدرس البالغي يف تعليميته اليوم 
جند كثريا من يتناوله يف ضوء أمثلة غري معزوة إىل سياقها الفين  وعدم ربطها 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

77 
  

بسياقها احلايل دومنا ذوق سليم للنص، وبالتايل تكون البالغة عبارة عن قواعد 
إبداع فين رائق، وعليه يعزف املتعلمون عن دراستها ، بل جافة جمردة من كل 

يستصعبون درسها وقواعدها ألننا رسخنا فيهم قواعدية البالغة، أما البالغة فنا 
فهي عبارة عن حالوة وطراوة يف استقراء املثال النصي دون عزله، ودومنا تقعيد 

ملتفحصة جلماليات لفنون البالغة  مث ترسيخ فنيتها بتقنيات القراءة السليمة ا
يف نسج اللّغة؛ واستكناه زخرفَة القول، وتحلية الكَالم، الذي تجلب إليه األسلوب 

كرائم اللّغة من مأْنوسٍ صيره االستعمال فصيحاً، وغريبٍ يصيِّره االستعمال 
 مأنوساً؛ وهو مجلَى الفصاحة والبالغة يف منطهما العايل، وهو أيضاً النموذج الذي
لو احتذاه املتعلمون لفَحلَت أساليبهم  واستحكمت ملَكاتهم، مع إتقان القواعد 

  .ووفْرة احملفوظ

  :تعليمية فنون البالغة
الطريقة احلالية يف تدريس علوم البالغة تؤدي إىل اإلخفاق، يف الوصول بالطلبة إىل 
الغاية املرجوة منها، فالطريقة احلالية تفصل علوم البالغة عن دروس األدب، 
وتعاجلها يف حصص مستقلة بأسلوب علمي نظري، وجتعل منها قواعد جمردة جافة 

وفوق ما يف هذا الفصل من خطأ فين معزولة عن سياقها األكرب الذي هو النص، 
فإنه يشعر الطالب بأن درس البالغة شيء متكلف، فيقف منه موقف احلرية والشك 
يف قيمته األدبية، وليتهم كانوا مع ذلك يتجهون يف دراستها اجتاها أدبيا ذوقيا، 

رف وماذا يكون رأي الطالب يف قيمة البالغة، وهو ينفق وقتا وجمهودا رد أن يع
أن يف هذه العبارة استعارة أو كناية، وأن هذا استفهام خرج عن معناه األصل إىل 
معىن آخر، أو جيهد نفسه يف معرفة أي التشبيه وظِّف يف التركيب وتبدأ رحلته 
باحلرية وتنتهي غالبا باإلخفاق، وإن اهتدى إىل الصواب فغالبا ال يتذوق مجاليات 
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ف على البالغة يف ضوء قواعد جافة معزولة عن هذه الصورة البالغية، ألنه تعر
فالواجب أال يكون للبالغة درس خاص تشرح فيه قواعدها، وإمنا جيب أن  .النص

تعلم يف حصص األدب ويف خالل نصوصه؛ ليتبني الطلبة مرتلتها الرفيعة من 
شوبه الدراسات األدبية، وليسهل علينا أن نتجه ا دائما اجتاها ذوقيا خالصا ال ت

  .شائبة من علم أو فلسفة
والطريقة اليت تالئم طبيعة البالغة وعالج دراستها أن نبدأ بالتدريب الفين مباشرة، 
بأن نوجه نظر الطلبة إىل نواحي القوة واجلمال يف النص األديب الذي ندرسه يف 
حصة األدب، ونشترك معهم يف حتليله ونقده موازنته بغريه، متجهني يف كل هذا 

ا اجتاه7(ا أدبي.(  
  : أهداف تدريس البالغة

االبتدائي واملتوسط (إننا حينما نرتع إىل تدريس فنون البالغة العربية يف مدارسنا 
  :إمنا دف إىل) والثانوي وحىت اجلامعي

  ـ إكتساب آليات القراءة، و فنيات التأويل، للغوص يف غياهب النص 
استخدام كل اآلليات اليت متكننا من فهم النص يستوجب ( ـ ربط النص بروافده 

، وبالتايل فالبالغة ..)استجالء معناه من حنو و صرف وبالغة و داللة ومعجم 
  .عنصر مهم من عناصر البحث عن املعىن

ـ زيادة استمتاعهم بألوان األدب املختلفة من قصة ومقالة أو مسرحية وذلك عن 
  .ما فيها من قيم فنية رائقة طريق فهم خصائص كل لون من هذه األلوان وإدراك 

                                                
من طرق التدريب البالغي يف اللغات األوروبية أن يطلب إىل التلميذ التعبري عن معىن واحد /  7

وأبلغ يف تقديره، وهذا تدريب عملي بصور خمتلفة، ليتخري منها صورة يراها أمجل يف نظره 
  .حسن إذا كان الطالب ميلك زمام لغته ويستطيع التصرف فيها
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ـ تنمية ميلهم إىل القراءة الواسعة كوسيلة من أمجل وانفع الوسائل يف قضاء وقت 
  .الفراغ

ـ متكني التالميذ من استعمال اللغة يف نقل أفكارهم إىل غريهم بطريقة تسهل 
  . عليهم إدراكها ومتثيلها

النص وما ينضوي عليه ـ كسب فنيات النقد األديب للنص مبوضوعية حتتكم إىل 
  .من قيم ترتقي أحيانا و ترتل أحيانا

  .ـ دراسة أعمق للنص األديب
  . ـ متكني التالميذ من توليد نصوص أدبية تتسم  باجلمال يف كتابام اليومية

ـ تنمية قدرم على فهم األفكار اليت اشتملت عليها اآلثار األدبية اخلالدة وتذوق 
  .ما فيها من مجال 

  .اخلوف من التالميذ لقراءة النص التراثي شعرا كان أو نثرا ـ نزع
هذه بعض األهداف اليت نصبوا إليها يف تدريسنا للبالغة، و تبقى هناك أهداف 
أخرى تتولد حني إلقاء الدرس، ولكي يكون الدرس مفعال و ناجحا جيب مراعاة 

  :أمهها  اُألسس العامةبعض 
صورها يف األحاديث اليومية وليست مقصورة  ـ أن البالغة فطرية يف الكالم تلمح

االستعمال على لغة األدب إمنا يكسبها كل إنسان فيما يكسبه من مواد منوه 
  .اللغوي 

ـ إن الطابع الغالب على درس البالغة هو الطابع الفين الوجداين، لذا فان اجلهد 
قضي بالقبح املبذول إمنا هو النقد واملفاضلة والتذوق األديب وهي إحكام فنية ت

  . واجلمال وليست عقلية تقضي باخلطأ والصواب
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ـ ينبغي إن تساير البالغة تطور احلياة وحاجاا الفنية فال يقف حبثها عند اللفظ 
واجلملة إمنا يتجاوزها إىل الفقرة والقطعة واملقالة واخلطبة والقصة والقصيدة وإىل 

  . النص كامال
  )8(:طريقة تدريس فنون البالغة 

تدريس البالغة على أسس عامة ينبغي على مدرس البالغة أن يدركها ويؤمن  يقوم
  :ا ، ويكون حريصا على تنفيذها  ومن أهم هذه األسس 

ـ أن تكون البالغة ذات صلة وثيقة بالنصوص األدبية والنقد إذ ذه الصلة نتجه 
فصلها يعين  بالبالغة اجتاها ذوقيا خالصا ومن اخلطأ فصل البالغة عن األدب ، الن

معاملتها معاملة النحو يف عرض األمثلة واستنباط القاعدة ، وهذه طريقة غري صاحلة 
  .يف تدريس فن يعتمد الذوق واإلحساس 

ـ أن يتم الوصول إىل موضوعات البالغة بعد فهم النصوص األدبية فهما جيدا 
نص وصوره فالطالب ال يدرك إسرار اجلمال يف النص إال بعد فهم دقيق ملعاين ال

الفنية إي إن خيضع النص أوال للقراءة اجليدة ، وفهم املعىن ، والتحليل وعقد 
  .املوازنات ، واملقارنات ، مث تذوق النص ومتثله 

ـ أن يتمرن الطلبة مترينا كافيا على الصور البالغية وخري ما يتدرب عليه الطلبة 
وخمتارات من عيون الشعر ، آيات من القرآن الكرمي  واألحاديث النبوية الشريفة ، 

واخذ املدرسون يف تدريس علوم البالغة تارة بالطريقة "وخمتارات من جيد النثر 
فيسوقون األمثلة ويناقشوا ويستنبطون منها مع ) االستقرائية ( االستنتاجية 

التالميذ القاعدة أو بالطريقة القياسية فيذكرون القاعدة أوال مث يقيسون عليها أمثلة 
                                                

أمسينا قواعد البالغة بفنون البالغة ألن هذا املصطلح هو األصح لقواعدها باعتبار أن /  8
الدكتور عبد العليم بوفانح حينما : للبالغة فنون تستنبط وليست قواعد تتبع تأسيا بأستاذنا

  .فنون البالغة العربية: أمسى كتابه يف البالغة
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ويذكر بعض املختصني إن الطريقة االستقرائية أصلح هذه الطرق ." ج حتتهاتندر
لتدريس البالغة وأكثرها فائدة إذ تقدم النصوص إمام الطلبة ويدرس معناها بصورة 
تفصيلية وتوضح معانيها ويشار إىل ما فيها من نواحي فنية جيء ا لتجسم املعىن 

قاع مث تصاغ القاعدة بلغة سليمة ، أو لتثري إحساسا فنيا مبا هلا من جرس وإي
ويستحسن إن ال تكون األمثلة املستشهد ا يف دروس البالغة من األمثلة الغريبة ، 
كما حتتاج بعض اصطالحات البالغة إىل عناية خاصة يف التوضيح لتصبح معانيها 
املقصودة مفهومة ويسعى املدرس إىل إظهار ما لدى الطلبة من فهم لألساليب 

  .على حماكاة األمثلة جبمل من إنشائهم وقدرة 
وقد وجد الباحث ومن خالل الدراسات اليت أُجريت آنفا إن تدريس البالغة يف 
املستوى اجلامعي يتم بطريقة اإللقاء املباشر القائم على القياس إذ يلقي التدريسي 

  .القواعد البالغية مث يعززها ببعض األمثلة 
غري إن من الواجب أن يكون األساس الذي يقوم عليه تدريس البالغة هو عرض 
النصوص األدبية واستنباط ما فيها من النواحي اجلمالية ، وجعلها وسائل تعمل يف 
تكوين الذوق األديب وإدراك مظاهر اجلمال يف الكالم البليغ وذلك بتبصري الطلبة 

تراكهم يف حتليله ومن خالل ذلك حبال النص من نواحي القوة واجلمال ، واش
  . يلمون باملصطلحات البالغية

: وال بد أن تراعى يف التخطيط ملناهج تعليم فنون البالغة أبعاد العملية التعليمية
  . املعلم واملتعلم وطريقة التعليم

عليه يستفيد من طرق تعليم اللغات، والوسائل احلديثة يف التعليم؛ : املعلم )1
ة من املتعلمني  وحتبيبهم فيها، بإلقاء األساسيات وعرضها لتقريب هذه املاد

بأسلوب مشوق، ومن ثَم إلقاء الغايات، واالبتعاد قدر اإلمكان عن التنظري على 
حساب التطبيق، وأن ينظر إىل اللغة نظرة مشولية، فال يعلم البالغة مبعزل عن النحو 
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رة التكاملية للغة حتقق لنا والصرف وال يعلمها مبعزل عن الداللة واملعجم، فالنظ
 . الغاية اليت ننشدها من تعليم البالغة

ال بد أن منيز عند البدء بالتخطيط ملنهج ابلالغة ووضع مادته التعليمية : املتعلم )2
  .بني املتعلم من أبناء اللغة، واملتعلم من الناطقني بغريها، واملتخصص فيها

قها عملية التعليم، ومتارس وتنفذ وهي الكيفية اليت تسري وف): 9(طريقة التعليم )3
  .يف قاعة الدرس، وميكن أن متتد خارجه

  :منوذج ملخطط تعليمي يف فن من فنون البالغة
العرض التقدميي، : يتضمن تعليم فن من فنون البالغة العربية عدة عروض هي

  .العرض التعليمي، العرض التطبيقي  العرض التجسيدي
تقدمي الدرس وهو عبارة عن وضعية انطالق جللب ويتمثل يف : العرض التقدميي

انتباه املتعلمني، وتشويقهم للدرس املراد تناوله، وفنون التقدمي كثرية جدا، لكل 
معلم طريقته يف اختيار التقدمي الذي يناسب املتعلمني، وعلى سبيل املثال ال احلصر 

  :حينما يريد املعلم أن يدرس درس التشبيه يقوم مبايلي
خيرج  -يضع أدواته على املكتب - يلقي التحية على املتعلمني  –املعلم  يدخل   

يكتب  -يكتب التاريخ اهلجري وامليالدي –يسأل عن الغياب  –مذكرته وأقالمه 
مث يلتفت إىل  –بالغة عربية املوضوع يتركه فارغا : لغة عربية النشاط: املادة 

كيف هو ؟ جييب التالميذ حسب ما رأيكم يف اجلو اليوم ؟ : املتعلمني قائال هلم
لو أردنا تشبيه حالة : يقول املعلم –اجلو مجيل وهادئ أو اجلو مغيم وممطر : فهمم

اجلو اهلادئ كاإلنسان احلليم : اجلو حبالة اإلنسان كيف نعرب عن ذلك؟ املتعلمون
كيف أفهم أن : املعلم -اهلادئ، أما اجلو املمطر كثري الغيوم مثل اإلنسان الغاضب

 –استعملنا األداة الكاف وكلمة مثل : اراتكم تضمنت تشبيها ؟ املتعلمونعب
                                                

  .354النحو العريب،ص عبد السالم السيد حامد، مشكلة تعليم: ينظر 9/
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 -نستعمل أدوات التشبيه:ل إذا أردنا التشبيه؟ املتعلمونإذن كيف نفع: مـاملعل
بعدها يدون املعلم  – التشبيه: هو درسنا اليوم يف البالغة؟ املتعلمون ن ماإذ: املعلم

  .عنوان الدرس
ل لوضعية انطالق يف درس بالغي موضوعه التشبيه، هذا منوذج ومثا :مالحظة

ولكل معلم طريقته وأسئلته واستنتاجاته ملوضوع الدرس، وتالحظون أننا استخدمنا 
الطريقة احلوارية اليت دف إىل إشراك كل املتعلمني يف استنتاج الدرس وموضوعه، 

ارها متهيدا فقط دقائق باعتب 10وجيب التنويه إىل أن هذه الوضعية جيب أال تتجاوز 
لتناول الدرس، وجيب مراعاة تسلسل الدروس بطرح سؤال أو سؤالني حسب 

 .احلاجة عن الدرس السابق املدروس

وجيب هنا مراعاة الشكل التام للمثال مع كتابة : تدوين األمثلة على السبورة
  . الشاهد بلون مغاير أو جعل حتته سطر

  :املثال النموذج
األمثلة هي التراكيب التوضيحية اليت ينبغي أن تتوفر على العناصر البالغية     

املستهدفة من درس فنون البالغة، هل هي متنوعة وهادفة وتوجيهية ؟ هل هي 
قدمية أم معاصرة ؟ وهل هناك تطابق وانسجام بينهما وبني بيئة التلميذ ومستواه 

  .)10(؟... اللغوي والعقلي
م البالغة من الوجهة احلديثة، ممارسة واستعماال، جيب أن يتوفر على إن تعلي        

أمثلة حية ونصوص شيقة، يقود االرتياض عليها، ال حمالة، إىل تربية امللكة وثرائها  
إذ أن هناك أمثلة جافة ال تزيد أسلوب التلميذ إال حتجرا، وعليه فإن االهتمام 

تربط املتعلم بلغة العصر واحلياة، واإلكثار بالنماذج األصيلة، واألمثلة احلية اليت 
منها، تساعد املتعلم على حتسني تعبريه، وإثراء رصيده اللغوي، وذلك بالتفاعل 

                                                
  .128 -122: حممود أمحد السيد، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية، ص/ د -/  10
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معها، واالقتباس من تراكيبها وأساليبها ومضامينها، مع مراعاة االستشهاد بأمثلة 
تلة مدونة أو غري مدونة من النص االديب أو التواصلي املدروس جلعل النص ك

واحدة تدور حوهلا مجيع الوضعيات التعلمية،مع احلرص على تنويع األمثلة وإثرائها، 
والتحرر من قيود النماذج اليت تضمنتها الكتب املقررة دومنا اإلخالل مبعاين األمثلة 

  .والشواهد
بعد قراءة األمثلة حسب  )طريقة حوارية(ويقدم بطرح أسئلة : العرض التعليمي
أصوا وأدائها أداء خيدم املعىن من طرف املعلم واملتعلمني مث تذوق طبيعتها بتناغم 

األمثلة من خالل القراءة الثانية لكل مثال واستنتاج قيمه الفنية واجلمالية وما 
ينضوي عليه من ابداعات وكل هذا من خالل احلوار مع املتعلمني ودفعهم إىل 

باإلتيان بأمثلة وشواهد من  اكتشاف فنون الدرس التعليمي، مع مطالبة التالميذ
عندهم لترسيخ القاعدة، وأي حكم يستنتج يدون على السبورة من طرف املتعلم 
مع مراعاة التسلسل الفين للقواعد وبعدها حوصلة عامة تطلب من التالميذ إلقائها 

  .شفويا ملعرفة حتصيلهم للدرس وبعدها تدوين أحكام الدرس
  :العرض التطبيقي

بعدما نستنتج أحكام القاعدة وتدوينها على الكراس، يقوم املعلم مبناقشة     
التطبيقات املقررة أو احملضرة من طرف املعلم خلدمة الدرس مع املتعلمني وحل 

  .بعض املشكالت الفردية من خالل تتبع تصويبات املتعلمني
  :العرض التجسيدي

وهو ذو أمهية بالغة يف ترسيخ الوضعيات التعلمية، ويقوم أساسا باستحضار هذه    
الفنون البالغية املدروسة يف كل نص يدرس ويف كل مثال مستقبلي يصادف 
املتعلمني، لتمكني وجتسيد ما درس يف درس البالغة وتذوقها وإخراجها من  قسر 

  .ثمارها يف كتابة التعبري الكتايبوجفاف األمثلة إىل ثراء النص واستخدامها و است
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  :أخطاء منهجية يف تدريس فنون البالغة
  .عدم التزام املتعلم باللغة العربية الفصحى يف أثناء الدرس -1
  .انعدام التقدمي الالئق للدرس البالغي وانعدام عنصر التشويق له -2
  صعب فهمهاعدم مراعاة مستوى املتعلمني الذهين والعلمي فيخوض يف تفصيالت ي -3
  قصر قواعد البالغة يف درس البالغة وعدم استعمال فنوا يف كل روافد النص األديب  -4
عزل البالغة عن القواعد النحوية والصرفية والداللية وعدم ربطها بفروع اللغة  -5

  .العربية األخرى
  .يااكتفاء املعلم باألمثلة التقليدية اليت ال تعطي ثروة لغوية وال تذوقا أدب -6
  .جتريد البالغة من روحها وجفاء قواعدها وبالتايل ترسيخ صعوبتها لدى املتعلمني -7
  .اتباع طريقة تلقني الفنون البالغية وعدم حماورة املتعلم يف استنتاجها -8
  أن يطلب املعلم من الطالب حفظ القاعدة البالغية  -9

تعد الوسائل التعليمية  والتطبيق إذعدم استخدام املعلم وسائل متنوعة يف اإليضاح  -10
جزءاً ال يتجزأ من املناهج الدراسية، فهي كما تؤكد البحوث والتجارب وسائط تربوية 

  .)11(وأدوات توضيحية مفيدة جدا، و خباصة إذا أحسن املربون اختيارها وتوظيفها
  عدم اهتمام املعلم بإعداد الدرس جيدا، وإمهال اجلزء التطبيقي -11
مطالبة املتعلمني إنشاء نصوص للتعبري الكتايب حتمل مجاليات األسلوب  عدم -12

  .البالغي
  :ظواهر معيقة يف الدرس البالغي

لعلنا أمام معضلة كبرية تتمثل يف أن الكثري من النصوص ال تفهم عن طريق     
ـَّب فيه اجلمل فحسب، بل يعتمد على املقام  االعتماد على النظام الذي ترتـ

                                                
بني النظرية و املمارسة، املرحلة األساسية . عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية/ د -/  11

  .594، ص2000الدنيا، دار الفكر، عمان 
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دالذي قدنة  -بوعي أو بال وعي  -يلت فيه، فاملستمع أو القارئ حني حيمرتبة العي
اللغويةَّ، حيتاج إىل نوعني من القرائن؛ داخلية وخارجية، فهو ال يستعمل املفاتيح 
اللغويةَّ فحسب، بل يستعمل كذلك املفاتيح املقامية، فهو يستجيب لغويا إىل 

، وهي قوالب الترابط املستقلَّة عن البنية، اليت مالمح خاصة تربط املقطع ككلّ
ـّساق  مقاميا كلُّ ما يعرف عن "، كما يأُخذ بنظر االعتبار)12(يشار إليها باالت

اليت هلا األثر الواضح واملهم يف صياغة املعىن  ، فمثال ظاهرة التنغيم)13(البيئة 
وتوجيه الداللة، والسمات اجلليلة يف حتديد مقاصد الكالم والتفريق بني وظائف 

  :)14(اجلمل و الكلمات يف التركيب، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر
  ى والتـرابِعدد الرملِ واحلَص  !  **بهراً: تحبها؟ قُلْت: ثُم قَالُوا

إن لطريقة نطق البيت الشعري هذا قيمة داللية عظيمة فالسامع ال ريب ال 
يسمع النطق بعالمة االستفهام يف البيت و لكن يفهم داللة االستفهام من خالل 
متوج النغم املصاحب لداللة االستفهام، هذا و حنن جيب أن نقر هنا أن البيت و 

لداللته املقصودة مل نكن حاضري جملس عمر بن أيب األداء التنغيمي له و املؤدي 
ربيعة حىت نرى طريقة إلقائه لقصيدته، و لكن حنن أمام نص شعري وخطاب أديب 

                                                
  .48:تدريس العربية يف التعليم العام، ص :طعيمة رشدي أمحد،مناع حممد السيد/  12
: الس األعلى للغة العربية، جملة فصلية، العدد األول، ص: عيمة اللغة العربية /13

154/155  
سيبويه، عمرو . مل يذكر سيبويه قائله، وذكر حمقّق الكتاب البكَّاء أنه لعمر بن أيب ربيعة/ 14

  .404ص ،1، ج)مؤسسة الرسالة(بن عثمان، الكتاب 
 يوان بلفظمِ"ورواية الدجملِ"بدل " النة، ". الرجارييوان، املكتبة التابن أيب ربيعة، عمر، الد

  .433م، ص1952مصر، 
  .281، ص2ابن جني، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، ج". الرملِ"وهو يف اخلصائص بلفظ 
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متمثال يف قصيدة خالية من األداء الصويت فهنا جيب علينا استحضار كل اآلليات 
ائن املساعدة لفهم املقصود و توجيه داللة التركيب و هنا نعين استحضار القر

، )15(»أنت حتبها: إنه خرب؛ أي: ، وقيل"أحتبها؟: "فقيل«: بشقيها، يقول ابن هشام
مبا " حتبها؟: "فقد أغنت النغمة االستفهامية يف قوله«: ويقول الدكتور متّام حسان

هلا من صفة وسيلة التعليق، عن أداة االستفهام، فحذفَت األداة، وبقي معىن 
اً من البيت، وإنصافاً للحق هنا ال بد أن نشري إىل أنه ميكن يف االستفهام مفهوم

بيت ابن أيب ربيعة هذا مع تغير النغمة أن يفهم منه معىن التقرير للتأنيب، أو التعيري، 
إذ أن األسلوب  ظاهرة الوقف، ومن ذلك أيضا )16(»أو اإلجلاء إىل االعتراف

ير املعىن، ويف تراثنا العريب آثار كثرية تبين العريب يعرف أمهية الوقف ودوره يف تغ
أتبيعها ؟ فقال : أنه قال لرجل معه ناقة  ذلك، فقد روي عن أيب بكر الصديق 

ال : ال تقل هكذا، ولكن قل: ، فقال أبو بكر)بوصل الكالم(ال عافاك اهللا : الرجل 
، وبني الدعاء له يف وعافاك اهللا، ففرق ذا أبو بكر بني الدعاء عليه يف قول الرجل

: قوله، كما تنقل لنا كتب التراث أنّ اليزيدي سأل الكسائي حبضرة الرشيد فقال
  :انظر، يف هذا الشعر عيب ؟ وأنشده قول الشاعر

  عنه البيض صقـر  **  ما رأينا خرباً نقـر
  ال  يكون املهر مهر  **  ال يكون العري مهراً

: ، فقال له اليزيدي)يعين أنه حلن(الشاعر )17(قد أقوى: فقال الكسائي  
فضرب " كان"فقال أقوى البد أن ينصب املهر الثاين على أنه خري  ! انظر فيه

: الشعر صواب، وإنما ابتدأ فقال. أنا أبو حممد: اليزيدي بقلنسوته األرض وقال
                                                

  .20األعاريب، صابن هشام األنصاري، مغين الّلبيب عن كتب /  15
  227/228متّام، الّلغة العربية معناها ومبناها، ص. حسان، د/  16
  .اإلقواء من عيوب القافية و تعين اختالف حركة حرف الروي يف القصيدة /17
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مهر ها  الثانية على" ال يكون"وهنا أراد اليزيدي أنّ الشاعر يقف على قوله . املهرأن
  .املهر مهر على أنه مبتدأ وخربه: توكيد لفظي لألوىل، مثّ يبتدئ باإلخبار

  :ةــخامت
جيب أن تدرس الفنون البالغية وفق املنهج التكاملي الذي يعين توحيد املناهج       

يف العملية التعليمية التعلمية ألن من أهم مشكالت تعليم البالغة أنه ما زالت تدرس 
مبعزل عن فروع اللغة األخرى وال نكاد نلمس هلا أثرا وظيفيا يف دروس القراءة أو 

اإلمالء، أو يف النصوص اليت تدرس بعد فنون البالغة فال  احملفوظات أو التعبري أو
تستثمر هاته الفنون يف استكناه مجاليات النص، مما يسبب مشكلة عند املتعلم، 
فالتكاملية اللغوية خري طريق ملمارسة البالغة وميكن أن متارس بالتدريب على 

ت األساسية، مع القراءة والتعبري وتذوق النصوص، وإعطاء أمهية لتنمية املهارا
ضرورة أال يكون هناك فصل بني فروع علوم العربية النحوية والبالغة واللغوية 

واحدة يف مجيع مناطق تعليم اللغة العربية، « واملعجمية والداللية وحىت الصوتية مع 
، إضافة إىل ذلك ال بد من الطرق )18(»وال يف مجيع مراحل تعليمها الزمنية

احلديثة يف عرض احملتوى البالغي لتقريبه من املتعلم، باستخدام التقنية والوسائل يف 
، )عرض الشرائح(التدريس، كاستخدام مثال احلاسوب وإمكاناته املتنوعة 

والرسومات البيانية، وخرائط املفاهيم  واجلداول لتوضيح الدرس وتسهيل تفرعات 
  .  ع ليسهل تصورها ذهنيااملوضو

  :مصادر ومراجع الدراسة
عبد السالم هارون ، : ، حتـ  1، مقاييس اللغة ، ج) هـ 395ت( أبو احلسني أمحد بن فارس /   

  .دار الكتب العلمية

                                                
  .586، ص" فاحل شبيب العجمي، تطوير مقررات اللغة العربية يف التعليم العام/ 18
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، مط اجلامعة السورية، )امش اإليضاح للقزويين(،   3/4عز الدين التنوخي، ذيب اإليضاح، ج/ 2
  .م 1950هـ  1369دمشق، 

  . م 1963هـ ، 1383السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، املكتبة التجارية الكربى ، مصر ، / 3
  .   م 1976هـ ، 1396، مط السعادة ، مصر ،  7األستاذ أمحد الشايب ، األسلوب،  ط/  4
  .1968؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ د ط؛ بريوت )مجال الدين حممد بن مكرم(ابن منظور /  5
6  / و د. ؛ كتاب العني، حتقيق د)اخلليل بن أمحد(الفراهيدي مهدي املخزومي . ،إبراهيم السامرائي

 .1984دار الشؤون الثقافية، بغداد

  .عبد السالم السيد حامد، مشكلة تعليم النحو العريب/  7
  .حممود أمحد السيد، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية/ 8
بني النظرية و املمارسة، املرحلة األساسية الدنيا، دار . جة، أصول تدريس العربيةعبد الفتاح الب/ د/  9

  .2000الفكر، عمان 
  .تدريس العربية يف التعليم العام: طعيمة رشدي أمحد،مناع حممد السيد/ 10
  .الس األعلى للغة العربية، جملة فصلية، العدد األول: اللغة العربية/  11
  .متّام، الّلغة العربية معناها ومبناها. حسان، د /12
  .1، ج)مؤسسة الرسالة(سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب / 13
  .م1952ابن أيب ربيعة، عمر، الديوان، املكتبة التجارية، مصر، / 14
  .2ابن جني، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، ج/ 15
  .عاريبابن هشام األنصاري، مغين الّلبيب عن كتب األ/  16
  .فاحل شبيب العجمي، تطوير مقررات اللغة العربية يف التعليم العام /  17
إبراهيم محادة، االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني / 18

  .ا، دار الفكر العريب
لخيص املفتاح، اخلطيب القزويين ، خمتصر ت)املعاين والبيان والبديع(اإليضاح يف علوم البالغة /19

  . جلنة من أساتذة كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، مطبعة السنة احملمدية: هـ، تح739
عبد اللطيف حممد اخلطيب، التراث : ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح/ 20

  .1/2002العريب، الكويت، ط
  . 1/1990أمحد حنلة، يف البالغة العربية، علم املعاين، حممود دار العلوم العربية، بريوت، لبنان، ط/ 21
  



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

90 
  

         من خالل التراث املخطوطجهود العلماء املغاربة يف خدمة اللغة العربية        
  خمتصر التفتازاين منوذجاًسليمان اجلريب على  حاشية                    

 

  اجلزائر - جامعة غرداية  -قسم اللغة العربية  - حيي بن ون حاج احممد األستاذ
  

  مدخل
تعد املخطوطات الوعاء احلضاري الذي يكترت جزءاً مهماً من فكر وإبداع 
الشعوب واألمم، وأحد أهم الروافد اليت تتيح للدارسني اإلطالع على حركة التأليف 

خمتلف األمصار، وباباً يلج منه الباحثون للتعرف على اآلثار الفكرية وعلى العلماء يف 
  ...واألعالم؛ والسبيل إىل سرب ثنايا تلك الكتب بتحقيق النصوص املخطوطة ونشرها

حاشية "وقد وقفت وأنا بصدد إعداد أطروحيت للدكتوراه؛ حتقيق خمطوطة 
يف سليمان بن عبد الرمحن املدين اجلريب وهي من تأل" اجلريب على خمتصر التفتازاين

، ويعد هذا الكتاب النفيس )م1560 - 1485" (سليمان اجلريب"التونسي الشهري بـ
الذي ظهر يف املشرق العريب وبالتحديد يف مصر العثمانية حيث أقام هذا العامل اجلليل 

كل بلدان مشال ردحاً من الزمن متعلماً مث معلّماً بعد ذلك، وانتقل تأليفه هذا إىل 
إفريقيا وإىل بالد الشام والعراق وصوالً إىل أوربا الشرقية مروراً بتركيا ورمبا وصل 

  .إيران وبعض بالد فارس وإىل األقاليم األسيوية األخرى
وألنّ أهم النسخ املخطوطة عثرت عليها يف خزانات خمطوطات وادي 

انات املخطوطات ميزاب باجلنوب اجلزائري؛ فقد عرجت على مبحث يتصل خبز
وعلماء املنطقة وإسهامام يف خدمة اللغة العربية، وهي حاضرة إنسانية وعمرانية 
تعىن بالتراث املادي وغري املادي منذ زمن غري يسري وما تزال، إذ تزخر مبئات 
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املكتبات العريقة واليت حتتفي باملخطوط كموروث فكري وحضاري متميز تعتين به 
  . صيانةً ونشراً

  :ة علماء اإلباضية املغاربة بالكتب اللغويةعناي
لقد كان من اهتمام العلماء املغاربة وخاصة يف منطقة وادي ميزاب   

وحرصهم الشديد على تبليغ العقيدة اإلسالمية الصحيحة إىل الناشئة أن عمدوا إىل 
واملساجد تعليم فنون اللغة العربية وقواعد النحو والصرف والبالغة والبيان يف احملاضر 

حىت يشب الناشئة متقنني للغة العربية اخلالية من األخطاء، فال يلحنوا أو خيطئوا يف 
  .تالوم للقرآن الكرمي ويف أداء صلوام

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنَّ الفقيه ال يكون فقيهاً متبصراً بأمور الفقه   
السيما اللغة والنحو والبالغة، ألنَّ والدين إالَّ إذا نال حظاً وافراً من علوم العربية و

هذه العلوم مداخلُ لفهم خمتلف النصوص املكتوبة بالعربية، وأعلى هذه النصوص 
وأشرفها على اإلطالق القرآن الكرمي، هلذا فإنه من املرجح أن يكون للفقهاء نشاطٌ 

ات لغوي وحنوي كبري يف ميزاب، وهو ما يلمسه املتصفح ملختلف فهارس املخطوط
إذ جيد املتتبع لرصيد املكتبات واخلزائن يف ميزاب من كتب اللغة والنحو الشيء 
الكثري والتنوع املفيد، وهذه املخطوطات يف جمملها تتراوح بني النسخ والتأليف 
واالقتناء، إالَّ أنَّ النسخ فيها أكثر، ألنَّ مبعث اهتمام إباضية مشال إفريقيا بعلوم اللغة 

هم على دين اهللا وكتابه، فاملذهب اإلباضي فكر عقدي وأهله إنما هو من حرص
املنتسبون إليه هم أمازيغ يف أصلهم، على خالف سكان املشرق العريب الذين هم 

لَما كانوا أهل فصاحة _ كما نعلم_عرب؛ وقد نزل القرآن بلسام حجة هلم 
لغة العربية كان منشؤه وبيان، ومن هنا فإن اهتمام سكان مشال إفريقيا عموماً بال

وصول رسالة اإلسالم إىل أوطام، ولَما عرف هؤالء حقيقة اإلسالم متسكوا به 
  .وساروا يف جه ملتزمني ديِه ونوره
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وقد أكثر اإلباضية املغاربة من وضع املنظومات التعليمية يف خمتلف الفنون 
والنحو، وبلغوا جهدهم  كعقائد التوحيد وفرائض العبادات والطاعات، وعلوم اللغة

  .يف حتفيظها للناشئة يف احملاضر والكتاتيب
وملا كان اشتغال علماء اإلباضية باملغرب اإلسالمي يف علوم الفقه واالعتقاد   

أكثر؛ احتاجوا مع ذلك إىل معرفة قواعد اللغة العربية ألنَّ التأليف فيها مل يكن 
ب بالشراء والنسخ والتبادل كما سيأيت بالقدر الذي يلبي حاجام، فاستقدموا الكت
  : بيانه، ولعلنا نسوق هلذا بعض األمثلة ومنها

: ت(لسعد الدين مسعود التفتازاين " شرح تلخيص املفتاح املطول"أن شرح كتاب 
يعد أحد أقدم الكتب اليت وصلت ميزاب يف عهد تأليفه، فهذه املخطوطة ) هـ792

، أما "يل الكتابات اليت فيها باللغة الفارسيةمنسوخة على األرجح ببالد فارس، بدل
تم الكتاب بعون اهللا الوهاب، على يد العبد الضعيف : "..عن معلومات النسخ فنقرأ

، يف يوم اخلميس (...)احملتاج إىل رمحة ربه اللطيف، خليل بن صحاح إسرائيل علي 
" بعني وسبعمائةيف وقت الضحى، ثامن عشر من شهر رمضان املعظم، سنة اثنني وتس

؛ وتكتسب هذه النسخة أمهية من حيث أا كتبت بعيد وفاة التفتازاين )هـ792(
ما سر السعي احلثيث يف : ، والسؤال الذي قد يتبادر إىل ذهن املتتبع هو)1(بأشهر

استجالب مثل هذه الكتب املهمة من مصادرها بعد وقت يسري من تأليفها؟ وكيف 
  رف وجيز؟وصلت مشال إفريقيا يف ظ

للشيخ سليمان بن عبد " حاشية على املختصر للتفتازاين"أما املثال الثاين فهو 
إذ وجدت نسخاً خمطوطة منسوخة عن النسخة األم، يف ) هـ975:ت(الرمحن اجلريب 

مصر وميزاب وتونس وليبيا واملغرب األقصى وتركيا والشام والعراق ويوغوسالفيا، 
                                                

فتاح، ماجستري، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة مصطفى محودة، حتقيق شرح تلخيص امل -  1
 .، املقدمة1999اجلزائر، 
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االهتمام ذا الكتاب قد  وأحسب أنَّ !!! ا بزمن يسريومنها ما نسخ بعيد وفاة مؤلفه
عليه وحاجة الدارسني املتدرجني يف خمتلف املعاهد  بلغ ذروته ملا تزايد طلب الطالّب

إىل النظر فيه، كما تربز يف جانب آخر عناية املغاربة بالدرس اللغوي والبالغي 
  ...وتفوقهم فيه

  :لوم اللغويةجهود علماء اإلباضية يف التأليف يف الع
  :سليمان اجلريب وحاشيته على خمتصر التفتازاين

) أبو الربيع(بن عبد الرمحن بن سليمان املغريب اجلريب السمومين هو سليمان 
، من علماء جربة بتونس، ابتدأ )م16/هـ10: ق(، )2("سليمان اجلريب"الشهري بـ

حياته العلمية بالدراسة يف بلده، مث جبامع الزيتونة، مث انتقل إىل مصر سنة 
م، لينهل من معني جامع األزهر العامر ومدرسة اجليعانية ببوالق على 1510/هـ916

وهناك  ضفاف النيل، على يد الشيخ أيب احلسن علي بن إبراهيم الكيالين املصري،
وملا رجع إىل جربة، وقد صار عالماً محقِّقاً أخذ العلوم العقلية حىت تضلع يف بعضها، 

  .، درس مبدرسة اجلامع الكبري جبربة_كما وصفه بذلك أبو اليقظان_
: بقوله) هـ1289: ت( )3(ويعرفه املؤرخ التونسي سعيد بن احلاج علي تعاريت

لربيع سليمان بن عبد اهللا اجلريب املدين، قال شيخنا ومنهم العامل املتفنن الشيخ أبو ا"
رمحه _هو من ذرية املدين املشهورين الساكنني حبومة بازمي كان : سعيد الباروين

عاملاً حمققاً، والغالب عليه علم املنطق، وله شرح على إيساغوجي الكتاب _ اهللا

                                                
، 3، ج1999، 1معجم أعالم اإلباضية، جلنة من الباحثني، نشر مجعية التراث غرداية، ط - 2

 .425، 424ص
من شيوخ جزيرة جربة البارزين يف القطر التونسي، وهو : سعيد بن علي بن محزة تعاريت - 3

؛ )م1872/هـ1289: ت) (مخ" (رسالة يف تراجم علماء اجلزيرة: "كتابصاحب 
 .375ص 3نفسه، ج
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رح سليمان اجلريب؛ املشهور الذي يدرس جبامع الزيتونة بتونس، واشتهر عندهم بش
  .)4("حيث مل جيدوا غريه أحسن منه

توشيح الديباج : "يف كتابه) م1600/هـ1008: ت(ويعرفه بدر الدين القرايف 
اجلريب، كان كامالً، ] عبد الرمحن[سليمان بن : اجلريب: "مبا يأيت" وحلية االبتهاج

يخونية مبصر، فاضالً، مشهور الفوائد، ثابت القدم يف أشغال الطلبة، نزل بالش
وعكف الناس عليه، وصنف وأجاد؛ كتب حاشية على املتوسط، وأخرى على 
املختصر؛ شرح التلخيص شرحاً على إيساغوجي وشرحاً على الكافية، وغري ذلك، 

  .)5("تويف رمحه اهللا
: ت(اجليزي؛ زين بن أمحد بن موسى اجليزي : ومن أبرز تالمذة اجلريب جند

: مبا يأيت" توشيح الديباج"بدر الدين القرايف يف كتابه  ؛ وقد وصفه)م1569/هـ979
وأخذ العلم عن غريمها أيضاً كالشيخ سليمان اجلريب صاحب احلاشية على خمتصر "

  .)6("املعاين واملتوسط
حيي بن أيب القاسم بن يوسف املصعيب الغرداوي : وممن استفادوا من حاشية اجلريب

اآلخر حاشية على املختصر للتفتازاين؛ ، وقد وضع هو )م1615/هـ1024: حي يف(
وأخرى ألستاذه أمحد ] كذا[وقد نسب بعض حواشي ما ألَّفه إىل شيخه عبد اجلواد 

                                                
 .91سعيد ابن تعاريت، رسالة يف تاريخ جربة، أو رسالة يف تراجم علماء اجلزيرة، مخ، ص - 4
بدر الدين القرايف، توشيح الديباج وحلية االبتهاج، حتقيق أمحد الشتيوي، دار الغرب  -  5

 .105، ص3، ج1983، 1وت، طاإلسالمي، بري
، وهذه احلاشية على املتوسط 102بدر الدين القرايف، توشيح الديباج وحلية االبتهاج، ص - 6

 .تظل مفقودة ومل يرد ذكرها إال هنا
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، وبعضها منسوبة ألمثال الفَنرِي وسليمان اجلريب؛ )هـ1044:ت(بن حممد الغنيمي 
  .)7(هـ1024وقد نسخت هذه احلاشية يف مصر خبط مؤلفها سنة 

  :وتآليف عديدة منها
  )8("شرح كتاب إيساغوجي" - أ 

هو شرح لكتاب الشيخ أثري الدين األري يف املنطق، وقد اشتهر هذا الكتاب 
، وكان معتمداً يف جامع الزيتونة لقيمته العلمية، وتوجد "شرح سليمان اجلريب"بـ

؛ وقد مسى سليمان اجلريب )م1928(هـ 1347منه طبعة حجرية باملطبعة التونسية 
أما بعد؛ : "...، ويف ذلك يقول يف الديباجة"رسالة"ومساه " تقييدات"هذا بـ مؤلَّفَه

، _برد اهللا ثراه_فهذه تقييدات على منت إيساغوجي للشيخ أثري الدين األري 
وجعل اجلنة مثواه؛ جتري منه جمرى احلاشية؛ مجعتها مما تلقيته من لفظ األستاذ، آخر 

ني، ورئيس احملققني، مجال العرب والعجم، أيب العلماء املتبحرين، قدوة املخلص
احلسن علي بن إبراهيم الكيالين بلداً ومنشاً، املصري داراً ومسكناً، ال زالت رباع 
العلوم بلطائف نكته ما هو له، وأرحام احلكم بعواطفه مبلوله، وكان أول جملسٍ 

عشر صفر املبارك  مسحت به األيام يف قراءيت هذه الرسالة عنده؛ يوم اإلربعاء ثاين
، وذلك باملدرسة اجليعانية ...سنة ثالث عشرة بعد التسعمائة من اهلجرة النبوية

  .)9("بشاطئ حبر النيل ببوالق من أعمال مصر احملروسة

                                                
اجلزائر، الرقم  -فهرس خزانة خمطوطات دار التالميذ، مؤسسة الشيخ عمي سعيد، غرداية  -  7

 .168، ص422فهرس ، الرقم يف ال184يف اخلزانة إ
اجلنس والنوع والفصل واخلاصة والعرض : لفظ يوناين معناه الكلّيات اخلمس: إيساغوجي - 8

 .العام، وهو باب من األبواب التسعة للمنطق
، 1سليمان اجلريب، شرح على منت إيساغوجي يف املنطق، املبطعة التونسية، تونس، ط - 9

 .3 - 2هـ، ص1347
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وهذا الكتاب هو مما مجعه املؤلف عن أستاذه أيب احلسن علي بن إبراهيم 
اجليعانية بشاطئ النيل ببوالق من الكيالين املصري حني قراءته املقدمة عليه باملدرسة 

  .أعمال مصر احملروسة
وأليب سليمان : "عن هذا الشرح )10(قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش اجلزائري

منها شرحه على منت إيساغوجي يف _ نفع اهللا ا كثرياً من عباده املؤمنني_مصنفات 
  .)11(.."املنطق مقرر باجلامع األعظم الزيتونة بتونس

وتوجد نسخ خمطوطة من هذا الشرح أو احلاشية بـاملكتبة األزهرية يف 
، ونسخ أخرى )12(مكتبة جدة بالسعوديةومصر، ونسخة أخرى بنفس املكتبة، 

  .عديدة مطبوعة وخمطوطة يف مكتبات جربة بتونس، ووادي ميزاب جنوب اجلزائر
  .وهو موضوع هذه الدراسة) مخ" (حاشية املختصر للتفتازاين" - ب

 عديدة هلذه احلاشية وقد تظهر نسخ مستقبالً، إذ _ فيما نأمل_لقد ظهرت نسخ
انتشرت حاشية اجلريب يف أغلب أقطار العامل اإلسالمي يف ظرف قياسي وذلك ألا 

                                                
، من أعالم اجلزائر والعامل )م1886/1965: (أبو إسحاق إبراهيم أطفيش اجلزائري -  10

اإلسالمي، عامل وسياسي وجماهد، درس يف ميزاب مث تونس وكان من بني الداعمني حلزب 
الدستور التونسي بقيادة الزعيم عبد العزيز الثعاليب؛ نفي من طرف السلطات االستعمارية 

-1925(مبصر " املنهاج" مصر وا استقر وأسس جملة الفرنسية بسبب نشاطه إىل
وما  44ص 2، وله تآليف وحتقيقات لكتب عديدة، معجم أعالم اإلباضية، ج)1930

 . بعدها
أبو إسحاق إبراهيم أطفيش اجلزائري، مقدمة التوحيد وشروحها ألمحد بن سعيد  - 11

 .10هـ، ص1353، 1الشماخي، القاهرة، ط
معجم شاهد ألمساء الكتب املشروحة يف (احلبشي، جامع الشروح واحلواشي  عبد اهللا حممد - 12

، طبع امع الثقايف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، )التراث اإلسالمي وبيان شروحها
 .353، ص2004، 1ط
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سارت إىل أوطان عدة يف نفس الفترة اليت ألّفت فيها، وهو دليل على أمهيتها 
كتابٍ يسافر أو يرحتل إىل األوطان  ورواجها آنذاك، وحنن نعرف أنه ليس كلُّ

  .  البعيدة
وإذا ذهبنا نستقصي شأن هذه احلاشية وشأن مؤلفها، استغربنا من قلة ذكر 
مؤلفها يف معاجم األعالم اليت جاءت بعده ويف كتب طبقات املؤلفني واملدرسني يف 
مصر؛ هنالك برز وقضى ردحاً من الزمن، ويف جربة وتونس ولد وعاش بقية 

وظل هذا العلم مغموراً رغم رواج حاشيته، وهو ما يطرح أسئلة  مل يشتهر !ياته؟ح
عدة حول شخصية اجلريب وسبب غفلة أصحاب معاجم األعالم عن ذكر هذا 
املؤلف ونشاطه الفكري والتعليمي يف مصر وجِربة، وأملنا أنّ األيام القادمة ستسعفنا 

  .باملزيد من احلقائق عنه وعن أعالم آخرين
وكما أسلفت قبلُ؛ فإنَّ احلواشي اليت سبقت حاشية اجلريب تزيد عن العشرة 

، ومن العلماء املغاربة ما يزيد عن )13(والالحقة من بعده تزيد عن العشرين حاشية
العشرة قد اشتغلوا مبختصر املعاين، غري أنَّ حاشية اجلريب بلغت اآلفاق البعيدة وتعدد 

ت للنظر، ومل أشأ التطرق إىل احلواشي املغاربية نساخها ومالّكها بشكل ملف
األخرى، وال إىل اليت سبقته أو حلقته خشية التطويل واخلروج عن املوضوع الرئيسي 

إن شاء _، ولعلي سأفرد مستقبالً "حاشية اجلريب على خمتصر املعاين"وهو حتقيق 
لعربية وفنوا، وأفرد دراسة مستقلة جلهود علماء املغرب الكبري يف خدمة اللغة ا_ اهللا

  .فصالً خاصاً عن اشتغاهلم بوضع احلواشي وتلخيص الكتب وشرحها
لقد رتبت النسخ املخطوطة حبسب أمهيتها وأشرت إىل كلّ نسخة حبرف من اسم    

ناسخها أو مكان وجودها حىت يسهل التفريق بينها أثناء التحقيق ومقابلة النسخ، أما 
                                                

عبد اهللا حممد احلبشي، جامع الشروح واحلواشي؛ طبع امع الثقايف أبو ظيب، اإلمارات  - 13
 .643 -622، ص2004، 1بية املتحدة، طالعر
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ألوراق، واملقياس، واملسطرة، مع ذكر اسم الناسخ الوصف فقد قيدت به عدد ا
وتاريخ النسخ والتملّك وتارخيه إن وجد، وتاريخ التأليف إن جاد الناسخ به، مع 
الوصف الشكلي للنسخة على مستوى اخلط وحالة املخطوطة، وذكر بعض املعطيات 

  .عاليق وحنوهاالتقنية اليت تكون واردة يف املخطوطات كنظام التعقيبة، والطُّرر والت
  :النسخ املعتمدة يف التحقيق

لقد رمزت إىل كل نسخة خمطوطة حبرف هجائي يتناسب مع اسم صاحبها 
أو اسم املكتبة اليت يوجد ا املخطوطة، أو اسم البلد الذي فيه املكتبة، وهي منهجية 

 ، إذ خيتار احملقق أبرز حرف يف الكلمة اليت اختارها)14(معروفة يف حتقيق النصوص
  .جللب االنتباه والتذكري مباشرة باملخطوطة

بغرداية؛ ) إروان(وهي حمفوظة يف خزانة خمطوطات دار التالميذ ) أ(النسخة : أوالً
  .196إ: حتت رقم

  .أو دار التالميذ" إروان"نسبة إىل دار ) أ(وقد رمزت هلا باحلرف 
  .هـ932صفر اخلري  20ار الثالثاء / نا.د: معلومات النسخ

أسود، قرمزي، /نسخ مشرقي مصري واضح/سم15.7×20.7سطر، 23ق، 251
  .مبتور األول/أمحر

ح متوسطة، الورق مصقول، واجللدة منفصلة وأقلُّ مقاساً، نظام التعقيبة متبع .ح *
  .ومتسلل

  : مالحظات
نقل الناسخ من نسخة املؤلف، وقد ذكر يف آخر احلاشية تاريخ الفراغ من التأليف  *

أوت  29(هـ 917املوافق لليوم الرابع من مجادى اآلخر بعد صالة اجلمعة من سنة 
                                                

، 7صالح الدين املنجد، قواعد حتقيق املخطوطات، دار الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان، ط -14
  .24، ص 1987
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، وهو غري معقول، "سنة اثنني وتسعمائة: "، لكنه أثبت سنة النسخ كالتايل)م1511
كن اجلمع بني هذا التاريخ وتاريخ التأليف والثابت أنه سهو من الناسخ إذ ال مي

اثنني وثالثني وتسعمائة، مبعىن أنه سها عن تسجيل عشرات : "املذكور والصواب هو
  . تاريخ النسخ

النسخة منقولة من نسخة املؤلف مباشرة، وهو ما يرفع من قيمتها العلمية  *
  .والتارخيية

ا بقلم الشيخ ضياء الدين عبد يف اهلامش تصحيحات وطُرر خبطني مغربيني أحدمه *
  .)15(العزيز الثميين

  .قدر كراسٍ واحد 99البتر يف األول قدر ثالث كراريس، ويف الوسط بعد ق *
إخل؛ = إىل آخره : باختصار بعض املفردات وخباصة لفظيت) ف(ون) أ(تتميز هذه ن *

 ح= وحينئذ.  
اخي الذي اشتراه من يف وجه الورقة األخرية متلّك باسم عمرو بن حممد الشم *

انتقلت هذه احلاشية املباركة : "الشيخ علي الربادي، ويف ظهرها كذلك نقرأ ما يلي
من مالكها األول إىل يد مالكها كاتب احلروف؛ بشراء صحيحٍ ومالٍ مقبوضٍ 

  ".هـ1193بالرضا والتسليم؛ أيب القاسم بن سعيد بن حيي الشماخي، يف شعبان 

                                                
أحد أبرز أعالم اإلباضية يف العصر احلديث، وهو من بين ) م1808: ت -م1718: و( -15

حتف املكتبة اإلسالمية مبجموعة مؤلّفات يسجن مبزاب، جنوب اجلزائر، تفرغ مبكّراً للتأليف فأ
، وقد شرحه القطب "النيل وشفاء العليل"منها ما هو عمدة املذهب اإلباضي يف الفقه ككتاب 

وهو " تعاظم املوجني"جزءا، و 26يف " التاج على املنهاج"جملدا، وله  17أطفيش وطُبع يف 
ها كثري ما يزال خمطوطا، كما ترك شرح ملرج البحرين أليب يعقوب يوسف الوارجالين، وغري

معجم أعالم اإلباضية، : ينظر". مكتبة االستقامة"مكتبة عامرة بين يسجن، تعرف اآلن باسم 
  .534 -532، ص 3ج
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تعمد الناسخ عدم تسجيل امسه تواضعاً وحتقرياً لنفسه كما جاء يف األخري، ويف  *
؛ "عارية بيد راجعاً إىل عمنا عيسى بن عبد العزيز: "ظهر الغالف جند العبارة اآلتية

  ._رمحه اهللا_والراجح أنه عيسى بن الشيخ عبد العزيز الثميين 
ببين يزجن، ،)16(لشيخ ببانووهي نسخة خزانة خمطوطات ا) ث(النسخة: ثانياً

ببين يزجن،  )17(بغرداية، وهي ضمن حمفوظات مكتبة الشيخ احلاج صاحل لعلي
ملا حتويه من طُرر عديدة خبط الشيخ ضياء الدين ) ث(وقد رمزت هلا باحلرف.بغرداية

  .عبد العزيز الثميين، وهو ما يفيد مراجعته وتصحيحه هلا، ورمبا قد درس ا طلبته
  
  

                                                
، ولد )م1988/ هـ 1409: ت -م 1896/ هـ 1313: و(حممد بن يوسف، ببانو  - 16

باملدرسة اجلديدة جبوار مسجد بين بين يزجن مبيزاب، درس بتونس، وبعد عودته إىل ميزاب درس 
يزجن، وعين عضوا يف حلقة العزابة مث صار وكيالً للمسجد ورئيساً للحلقة، وأنشأ الحقاً 
املدرسة اجلابرية للذكور، ترك مكتبة من أكرب مكتبات وادي ميزاب، وأغناها باملخطوطات؛ 

 .وما بعدها 407، ص4معجم أعالم اإلباضية، ج: ينظر
 )م1928/ هـ1347: ت -م 1870/ هـ1287: و(بن عمر بن داود، لَعلي صاحل  - 17

من أجلَّة علماء بين يزجن مبيزاب، ابتاله اهللا مبرض اجلدري يف اخلامسة من عمره فأصيب 
بالعمى؛ درس عند القطب أطفيش، مث سافر إىل تونس وحضر دروس الزيتونة، كما حضر 

وره ا يف طريقه إىل احلج، وحج مرتني، وكان يف كلِّ دروساً يف جامع األزهر بالقاهرة عند مر
مرة جيتمع بعلماء احلجاز، أقام يف احلجة الثانية عاماً كامالً أمضاه يف القراءة وجمالسة العلماء؛ 

م، وأسندت 1889/هـ1307خلف القطب أطفيش يف امليدان بعد رحيله، أنشأ معهداً له عام 
اليت ال _ببين يسجن، وكان مهتماً جبمع الكتب وتأليفها، إذ يوجد مبكتبته  إليه مشيخة العزابة 
وما  475ص 3نفسه، ج: ينظرحنو ألفي كتاب بني مطبوع وخمطوط؛ _ تزال قائمة إىل اليوم

 .بعدها
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  :النسخمعلومات 
سطر يف الورقة، اخلط  34إىل  27سم، 15.2×21.5: ق، املقياس143: عدد األوراق

مغريب مقروء، به عناوين جانبية كالفصول واألبواب، حالة احلفظ متوسطة، ببعض 
  .الورق تآكل يف األطراف والغالف جبلدة واحدة

  .هـ1090أوائل مجادى الثاين / ن.م.د/ نا.د: معلومات النسخ
  :مالحظات

طُرر وتعاليق متنوعة خبط الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميين، يف هامش النسخة  *
تتكرر باهلامش أيضاً وهو ما يفيد " قف"وهو ما يفيد مراجعته وتصحيحه هلا، ولفظة 

  .بأنه رمبا كان يدرس ا طلبته
بلحاج ببين ، مبكتبة الشيخ )18(وهي حمفوظة يف خزانة الشيخ ازبار) س(النسخة : ثالثاً

سعيد بن : نسبة إىل ناسخها) س(، وقد رمزت هلا باحلرف 451: يزجن، حتت رقم
  .)19(سعيد الاللويت النفوسي

                                                
18 -  اربمن علماء بين ) م1883/ هـ 1301: حي يف(حممد بن عيسى ابن عبد اهللا، اَز

يد علماء عصره مبسقط رأسه، مثَّ هاجر إىل املشرق لالستزادة من  يسجن مبيزاب، تتلمذ على
 ش الشقيق األكرب لقطب األمية، استقرعلوم النقل والعقل رفقة الشيخ إبراهيم بن يوسف أطفي
بعمان مدة طويلة ينهل من معني فقهائها وعلمائها، مثَّ عاد إىل وطنه، فعين شيخا على مسجد 

م، 1883لَّى منصب مشيخة وادي ميزاب، وقد عين قاضيا يف بين يسجن سنة بين يسجن، مثَّ تو
ـَّة بيزجن، جلب معه من عمان نفائس الكتب، وأنفق  وهو أول قاض من قضاة احملكمة الشرعي

: يف سبيلها أمواال طائلة؛ وترك خزانة عامرة ذه املخطوطات، وقد عادت بعد وفاته إىل عشريته
 .392، ص3ج ينظر معجم أعالم اإلباضية،.  جن، ببين يز»آل خالد«

النصف (» مراح اللوت«الشهري بـ) أبو عثمان(سعيد بن سعيد الاللـويت النفوسي،  -  19
؛ عامل جريب تونسي وأصله من نفوسة بليبيا، له مهارة ومعرفة يف علم )م17/ هـ 11: األول ق
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  :معلومات النسخ
  .كامل/ أسود وأمحر/ مغريب واضح. ن/15.5×21 –س 24 -ق 238

  .هـ1137الثالثاء، آخر شهر صفر /ن.م.د/لاللويت النفوسيسعيد بن سيعد ا: الناسخ
  : تمالحظا

هذه حاشية الشيخ سليمان اجلريب، شارح : "ورد يف ظهر الورقة األوىل *
، قدس اهللا روحه وهدانا وإياه لدين )20(إيساغوجي، وحمشي احمللي عن مجع اجلوامع

  ".الرضا والغفران
  .ظ بياض196ظ، و195الصفحتان  *
يدلّ على أنَّ  أبو القاسم بن حممد املصعيب؛ مما: نسخ الناسخ الكاتب لصديق له هو *

جببل نفوسة من القطر اللييب، وهو " اللوت"املخطوط قد نسخ يف مصر مث انتقل إىل 
  .مسقط رأس سعيد بن سعيد الاللويت النفوسي

وهي حمفوظة مبكتبة اإلسكندرية، جبمهورية مصر العربية؛ منرة ) ك(النسخة : رابعاً
  .33: رقم الكتاببالغة، : ج، الرف2041: ، متسلسلة62560: وصول الكتاب

اإلسكندرية، وأبرز حرف يف : نسبة إىل مكان وجودها) ك(رمزت هلا باحلرف 
  ".الكاف"الكلمة هو 

  :معلومات النسخ

                                                                                                                 
ـَّه رأى له  يف حساب الشهور، وأيام السنة  أرجوزة«الفلك واملواقيت، يذكر ابن تعاريت أن

 .173، ص3ج ينظر معجم أعالم اإلباضية،. ، وله غريها»العربية والعجمية
هذه النسخة الوحيدة اليت وردت فيها هذه العبارة، ومل جند بعد هذا الشرح رغم حبثنا  -  20

 .الدقيق يف العديد من فهارس خزائن املخطوطات
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  .كامل/ أسود وأمحر/ مشرقي واضح. ن/15.5×21 –س 23 -ق 229

هـ، ولعلها قدمت من الشام إىل 12ن ولعله خالل ق .ت.د/ن.م.د/ نا.د: الناسخ
  .التمليكاتالعراق حبسب 

  
  : مالحظات

احلمد هللا وحده، بعد أن ملكته بالشراء : "يف وجه الورقة األوىل متليكة فيها *
الشرعي بثمن قدره ثالثة عروس، يف أوائل شهر ربيع األول سنة سبع وثالثني ومائة 

؛ جعله اهللا من )21(الباين...[      ] وهبته باهلبة الصحيحة الشرعية) ه1137(وألف 
  ...العاملني، وأنا الفقري إىل كرم ربهالعلماء 

يف نوبة فقري ألطاف امللك العلي، حممد : "يف وجه الورقة األوىل متليكة أخرى فيها *
  ".)22(هـ1182البكري احلموي ابن السيد علي؛ يف ربيع الثاين 

                                                
ا اللقب ال تظهر، وقد وقع حمو مقصود لألمساء، الراجح أن لألسف فإنَّ الكلمة اليت قبل هذ - 21

، وهو لقب عائلة عريقة يف "الباين"احملو كان من طرف املالك اجلديد، ومل يبق ظاهراً غري لفظة 
، وهو عامل دين وقاضي، كان )م2008:ت(دمشق الفيحاء، من نسلها الشيخ حممد بشري الباين 

 .ؤسسني البارزين مع الشيخ أمحد كفتارو بدمشقمستشار حمكمة النقض بدمشق، ومن امل
خمطوطة حتمل نفس اسم املالك وتوقيعه ) بأملانيا(يف املوقع اإللكتروين جلامعة اليبزيك  - 22

حاشيتنا موقعة من طرف (بنفس اخلط، ولكن بفارق شهر بني متليكة الكتاب األول  والثاين؛ 
يف نوبة فقري ألطاف : "، وهذا نص التمليكة)م1768/هـ1182 ربيع الثايننفس املالك يف 

، وقد انتقلت "هـ1182 ربيع األولامللك العلي حممد البكري احلموي ابن السيد علي؛ يف 
املخطوطة اليت كانت ضمن حمتويات مكتبة الرفاعية يف دمشق بسوريا إىل أملانيا بعد أن باعها 

م؛ أنظر رابط 1853مجيع حمتوياا إىل أملانيا الحقاً يف العثمانيون للقنصل األملاين مث نقلت 
املخطوطة الثانية يف جامعة اليبزيك؛ ويوجد عليها متليكات أخرى ألعالم شاميني، ولعل 
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يف حاشية الورقة األخرية من املخطوطة متليكات وتوقيف يف سبيل طلبة العلم،  *
فاعلم أيها الناظر يف هذا الكتاب قد أوقفهما احلاج عبد اهللا وأخيه احلاج : "منها

على روح والديهم وقف هللا تعاىل  )23(حممد أمني أبناء املرحوم احلاج عمر التكرييت
يف مجادى اآلخر ... جلماعات؛ وقفاً صحيحاً شرعياًعلى طلبة العلم من أهل السنة وا

  ).م1792فرباير (؛ "ه1206
؛ وهي من مقتنيات اخلزانة احلسنية باملشور امللكي بالرباط، )ف(النسخة : خامساً
  .1891: رقمها. املغرب

حممد بن علي الفرجي : نسبة إىل ناسخها وهو) ف(وقد رمزت هلا باحلرف 
  .ب األقصى؛ وهو من املغر)24(الغماري

  :معلومات النسخ
قال الشيخ اإلمام العامل املتفنن؛ أبو الربيع سليمان بن عبد الرمحن : "بداية املخطوطة

  ...".حنمدك: ، قوله_رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه_بن سليمان اجلريب 
على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحيات؛ وذلك مبدرسة شيخون : "...آخرها

رمحه اهللا بالقاهرة احملروسة باهللا تعاىل؛ جنز واحلمد هللا حق محده، والصالة والسالم 
على سيدنا وموالنا حممد نبيه وعبده؛ على يد عبيد اهللا وأقل عبيده؛ حممد بن علي 
                                                                                                                 
النسختني يف األصل من الشام وقد رحلت إحدامها إىل الديار املصرية فيما بقيت األخرى 

  .بدمشق
http://www.refaiya.uni-

leipzig.de/content/below/research.xml?XSL.lastPage. 
كم مشال غرب بغداد على ر دجلة، 160تقع على مسافة  تكريت مدينة قدمية يف العراق، - 23

وقد ولد فيها القائد صالح الدين األيويب، وقد شهدت يف  وهي مركز حمافظة صالح الدين،
 .كرينتارخيها القدمي واحلديث حياة فكرية زاخرة بالعلماء واملف

 .املعلومات الكافية للتعريف ذا العلم املغمور_رغم البحث املتواصل_لألسف تظلّ تعوزنا - 24
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مه علماً نافعاً جباه سيد األولني واآلخرين سيدنا رضا اهللا له وعل] الغماري[الفرجي 
؛ _آمنه اهللا تعاىل_ )25(وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم تسليماً؛ بفاس اجلديد

؛ يف السابع والعشرين من ذي القعدة احلرام سنة مثانني وألف من اهلجرة )26(مبدرسته
 ).م1670أبريل  18(؛ "النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم

  .كامل /وأمحر أسود /واضح مغريب.ن /15.5×21–س35 -ق119

  .هـ1080ذي القعدة  27/ملغربفاس اجلديد؛ ا/ حممد بن علي الفرجي الغماري: الناسخ
  :مالحظات على النسخة

  ظ 161ظ إىل 42املخطوطة تقع ضمن جمموع به كتابني، وتبدأ احلاشية من  *
  .النسخة موثقة وعليها طُرر وتعاليق، كما يبدوا أا قوبلت بنسخ أخرى *
  .تتميز النسخة بكثرة العناوين اجلانبية وهي مكتوبة خبط جلي برتقايل اللون *
  .الناسخ صاحب مدرسة بفاس اجلديد كما أفاد بذلك وهو ما يرفع من قيمة املخطوطة *
  .الراجح أيضاً وجود نسخ أخرى باملغرب، ألنّ الناسخ قد نقلها من نسخة مغربية بفاس *

  :نسخ أخرى للحاشية اجلريب يف مكتبات عاملية
ثالث نسخ أخرى يف خزانة دار التالميذ أو اخلزانة العامة  :وادي ميزاب؛ اجلزائر

  إ158 -إ 46 -إ 13: بغرداية حتت رقم

                                                
 فاس جديد أو فاس اجلديد هو أحد األجزاء الثالثة املكونة ملدينة فاس باململكة املغربية، -  25

 .م كمتمم لفاس البايل أو العتيق1276شيده املرينييون سنة 
الناسخ صاحب مدرسة بفاس اجلديد، وقد يكون علماً يف عصره وهو ما  يبدوا واضحاً أنّ -  26

 .حبثت عنه قصد التعريف به أكثر
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/ هـ12حوايل منتصف ق/ اجلريب )27(حرز اهللا القاليل سليمان بن: ق، نا8: إ 13 -
  .مبتورة اآلخر

  .مبتورة األول واآلخر/ مغريب.ن/ هـ11ن؛ حوايل ق.ت.د/نا.ق، د76: إ 46 -
  .مبتورة األول واآلخر/مشرقي.ن/هـ11حوايل ق/ن.ت.د/ نا.دق،91 :إ158 -

  :تونس
  .18252: رقم الكتابنسخة املكتبة الوطنية تونس أو دار الكتب الوطنية بتونس، 

حسن حسين عبد الوهاب : نسبة إىل آخر مالّكها وهو) ح(وقد رمزت هلا باحلرف 
؛ وقد كان هذا املخطوط ضمن مقتنيات مكتبته اليت أهداها لدار الكتب )28(التونسي

  .الوطنية بتونس
  :معلومات النسخ

   .كامل/ أسود/ فارسي واضح. ن/15.5×21 –س 23 -ق 187

                                                
حومة كبرية يف جنوب جزيرة جربة، وأهلها إباضيي املذهب ويتكلمون الرببرية : قاللة -  27

 .دون غريهم من سكان اجلزيرة
 حسن حسين بن صاحل عبد الوهاب بن يوسف الصمادحي التجييب - 28
، أديب ولغوي ومؤرخ تونسي، تقلب يف عدة وظائف إدارية  منها أنه )م9/11/1968:ت(

عين رئيسا خلزانة احملفوظات التونسية، مث قائداً أو والياً على إحدى احملافظات التونسية، كما عني 
رئيسا جلمعية األوقاف، وبعد استقالل تونس على رأس املعهد القومي لآلثار والفنون، فأسس 

تاحف اإلسالمية والرومانية، وكان إىل جانب عمله اإلداري مولعا جبمع املخطوطات والكتب امل
النادرة، وقد مجع خالل حياته عددا كبرياً من نفائس املخطوطات وقد أهداها إىل املكتبة الوطنية 
التونسية، ومن أهم أقدم نسخ القرآن مبكتبة حسن حسين عبد الوهاب يف دار الكتب الوطنية، 

. كما ترك آثاراً مؤلفة عديدة يف تاريخ تونس وأعالمها
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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هـ، الراجح أا قدمت من العراق 12ن ولعله خالل ق .ت.د/ن.م.د/ نا.د: الناسخ
  .أو بالد فارس

  : مالحظات
دخل يف سلك نوبة العبد الفقري إىل رب : "يف وجه الورقة األوىل متليكات عدة منها *

  ).م1815(؛ "ه1230، سنة 25110علي احلداد؛ بثمن قدره : العباد
قد دخل يف سلك ملك الفقري إىل امللك : "هايف وجه الورقة األوىل متليكة أخرى في *

علي بن صاحل بن احلاج رجب بن حرم بن قورد علي؛ غفر اهللا له : القدير
  ...".ولوالديه

لطف اهللا سبحانه به؛  )29(احلمد هللا؛ اشتراه حممد بريم الرابع: "وآخر متليكة فيها *
  ".306: ؛ مثنه)31(هـ72، يف مجادى األوىل عام )30(من كتب داود

على هوامش بعض األوراق تعليقات وطُرر خبط مغريب مغاير لألصل املكتوب خبط  *
  .فارسي

                                                
من عائلة بين بريم؛ وهو والد وعم حممد بريم ) ـه1272حي يف (حممد بريم الرابع  -  29

، تلقى األصول )العاصمة(، ولد يف تونس )م1899-1840/هـ1317-1256(اخلامس 
الس العائلة عاش يف تونس ومصر وتركيا، وزار عددا من البالد األوىل للثقافة اإلسالمية يف جم

 .العربية واألوربية
 .هكذا يف األصل، ولعله ذمي من أهل الكتاب يهود تونس - 30
من القرن  72؛ أن تكون سنة "ه72مجادى األوىل عام : "الراجح أن املقصود بالقول - 31

إىل طبيعة اخلط، مث بالقياس بني حياة ، وذلك بالنظر )م1856يناير (هـ؛ 1272: هـ، أي13
 ).ه1317:ت(بريم الرابع وبريم اخلامس 
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حيوي ثالث نسخ خمطوطة استقدمت من سراييفو عاصمة  :مركز مجعة املاجد، ديب
، وعليها ختم دائري وآخر مستطيل )32(البوسنة، مصدرها خزانة الغازي خسرو بيك

  ).سراييفو"(SARAJEVO"مث  الشكل فيه عبارة باللغة البوسنية
  640256: النسخة رقم -1

  هـ1156رمضان 27:ن.تا/ بن صاحل بن عبد اهللاعبد اهللا: الناسخ/ق188: عدد األوراق
  .النسخة مكتوبة خبط الرقعة، وعليها حواشي وتعليقات باخلط الفارسي *
  638352: النسخة رقم -2

صفر  20: ن.تا/ حممود بن عليحممد بن مصطفى بن : الناسخ/ ق190: عدد األوراق
  هـ1135اخلري 
حاشية املختصر ملوالنا سليمان بن عبد الرمحن بن سليمان املغريب اجلريب : "أوهلا

  ".السمومين رمحه اهللا تعاىل
وقع الفراغ من إمتام حترير هذه النسخة الشريفة علي يد العبد الضعيف : "آخرها

  : املفتقر إىل رمحة ربه العلي

                                                
أشهر ) م1541 -1480(غازي خسرو بك أو غازي هسرو بيك يف بعض املراجع  -  32

احلديثة، خاض فتوحات ومعارك عدة يف أوربا  سراييفوقاطبة وباين  البوسنة واهلرسك أمراء
وكان لسريته صدى إقليمي، كما قام بإعادة بناء مدينة سراييفو بشكلها احلايل وقد استلهم فيه 
نظام البناء يف أغلب املدن اإلسالمية، وأسس العديد من املشاريع الضخمة يف مدينة سراييفو اليت 

توجهت جهود عدة ثقافية  1995 – 1992واليته؛ بعد احلرب األهلية كانت عاصمة ل
وإنسانية دولية وإسالمية وعربية إلعادة إعمار سراييفو، إذ مت إعادة ترميم وإعمار مسجد غازي 
خسرو بك الكبري، وقد فوجئت األوساط العربية الثقافية بكم املخطوطات العربية القدمية اليت 

 .يف صناديق خمتلفة منها خمطوطات نادرة ال تتوافر يف األقطار العربيةكان األمري حيتفظ ا 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

109 
  

رزقنا جمري [، )34(مبدينة موستار )33(]املفيت[فى بن حممود بن علي حممد بن مصط
من شهر صفر اخلري سنة مخس  20غفران الستار الغفار؛ ليلة اإلثنني ] املتمكن طامعا

  ".وثالثني ومائة وألف من هجرة من له العز والشرف
  .النسخة مكتوبة خبط الرقعة، وعليها حواشي وتعليقات باخلط الفارسي *
  .638264: اجح أنّ هذه النسخة منقولة عن النسخة رقمالر *
  .638264: النسخة رقم -3

  .هـ1088ربيع األول  5: ن.تا]/ كذا[شعبان وارادي: الناسخ/ ق176: راقعدد األو
هذه حاشية املختصر ملوالنا سليمان بن عبد الرمحن بن سليمان املغريب اجلريب : "أوهلا

، وغري معلوم سبب اختالف التاريخ البداية "ه1084السمومين رمحه اهللا تعاىل، سنة 
  .عن النهاية

قد وقع الفراغ من هذه النسخة اللطيفة يف شهر ربيع األول يوم اخلامس : "آخرها
منه وهو يوم األحد وقت ضحوة الكربى، سنة مثان ومثانني وألف، على يد 

  .شعبان وارادي غفر اهللا له: الضعيف
  .، عليها طُرر وتعلقيات خبط فارسيالنسخة مكتوبة خبط الرقعة *
  .على النسخة أيضاً آثار رطوبة *
 2093: نسختان أخريان يف اخلزانة احلسنية بالرباط، حتت رقم:  اململكة املغربية -
النسختان جتاريتان فيما يبدو، وال حتمالن أية معلومات توثيقية عن ناسخيها . 3854و

                                                
 .هكذا يف األصل، ومل جند بعد ترمجة هلذا العلم املغمور - 33
مدينة سياحية كبرية يف قلب البوسنة، ا مساجد ومراكز إسالمية كثرية، ما تزال : موستار -  34

، أما توفرها على نساخ للمخطوطات قائمة وشاهدة على فترة ازدهار عمراين وحضاري كبري
فهو دليل آخر على ازدهار احلركة الفكرية والثقافية ا آنذاك؛ وأثر موقعها املتميز يف شرق 

 .أوربا
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 حدى ذلك فإنّ احلالة الصحية إل، باإلضافة إىل..وال تاريخ النسخ ومكانه
  .املخطوطتني متردية، إذ اخترقت األرضة أوراقها حىت فسد حمتواها

هو مركز الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيب للمخطوطات :  مركز جنيبويه -
  .وخدمة التراث، مقره يف دبلن بأيرلندا

الكتب ؛ ضمن 157القرص : وحيوز نسخة واحدة من حاشية اجلريب، حتت رقم
  .واألجزاء املفردة

  .كامل/مغريب.ن/ ن.ت.د/ نا.د/ 173عدد لوحات املخطوط  -
احلالة الصحية هلذه املخطوطة متردية، والورق خمروم من كل األطراف واجلوانب  *

  .تقريبا
  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -

  حاشية على املختصر للتفتازاين
  سليمان املغريبسليمان بن عبد الرمحن بن : تأليف

  ...حنمدك يا من شرح صدورنا للمصنفني: قوله: أوله
وكذا خوامت السور يف غاية احلسن واية الكمال، ألا من أدعية ووصايا : آخره

  .واحلمد هللا رب العاملني.. وفرائض
متت حواشي املختصر حبمد اهللا وتوفيقه على يد جامعها ومؤلفها أقل العبيد والباسط 

سليمان بن عبد الرمحن بن سليمان املغريب اجلريب السمومين، عامله : وصيدذراعيه بال
اهللا بلطفه اخلفي وأجراه على عوائد بره اخلفي، بعد صالة اجلمعة رابع مجادى األخري 

  .سنة سبع عشرة وتسعمائة؛ وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم؛ متت حبمد اهللا
  :مالحظات
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: رقم احلفظ/ لوحة 216/ هـ917سنة  )35(د، وخبط املؤلفنسخة خبط نسخي معتا *
على الورقة األوىل هذه حاشية على املختصر للسعد لبعض العلماء وهو  * .9247

  .العالمة اجلريب، واهللا تعاىل أعلم
سبحان من نظم هذا الكتاب من فضله؛ يف عضد ملك عبده الفقري حممد بن بدير،  *

 )37(وقف الفقري حممد بدير: "على هامش الورقة الثانية يف األعلى * .)36(هـ76سنة 
  ".)38(]بداره[على أوالده مث على طلبة العلم باملسجد األقصى، ومقره احللق 

                                                
الراجح أنه توهم من املفهرس، ألنَّ قام بالنقل احلريف ملا ورد يف آخر املخطوطة ونسبه  - 35

عن الناسخ وتاريخ النسخ، وهو ما أوهم للمؤلف، إذ مل ترد باملخطوطة معلومات أخرى 
 .املفهرس بأن هذه النسخة هي األصل وهذا مستبعد، وسيأيت بيان ذلك يف حقل املالحظات

هـ 1160حممد بن بدير ولد سنة : ه، ألنَّ واقف املخطوطة وهو1176الراجح أا سنة  -  36
 .هـ1220وتويف سنة 

شافعي املقدسي؛ مؤسس عائلة البديري يف حممد بدير بن سريين، الشهري بابن حبيش ال - 37
القدس وفلسطني عامة، عامل أزهري، وشيخ الطريقة اخللوتية؛ ولد باملغرب يف حدود سنة 

م، وقدم والده به إىل مصر وهو ابن سبع سنني، وأمضى يف القاهرة ثالثني 1747/هـ 1160
) العراقي(لكردي الكوراين عاماً يدرس يف األزهر وغريه من دور العلم، واتصل بالشيخ حممود ا

شيخ اخللوتية، فجعله من مجلة خلفاء اخللوتية، وأمره بالتوجه إىل بيت املقدس، فقدم إليها وسكن 
يف احلرم الشريف؛ وحملمد بن بدير تآليف كثرية منظومة ومنثورة يف شئون الدين واألدب، منها 

ن حبر البسيط، وقد بقيت آثاره بيتاً م 157نظمه قصيدة يف هزمية نابليون يف عكا تتألف من 
خمطوطة يف مكتبته، واليت أسسها مبرتله واقتىن هلا الكتب املخطوطة واملطبوعة وصيرها وقفاً من 

م، ودفن يف داره اليت 1805/هـ1220؛ تويف سنة "املكتبة البديرية"بعده، وتعرف اليوم باسم 
  .بقيت مسكناً ألفراد العائلة وزاوية املصوفية

، 2000، 1وعة أعالم فلسطني يف القرن العشرين، حممد عمر محادة، سوريا، طموس: ينظر
 .وما بعدها 79ص
 .هذه العبارة تؤكد الترمجة اليت تذكر بأن املكتبة البديرية  - 38
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  .مصورة عن مكتبة القدسالنسخة :بة اإلمام حممد بن سعود ورد بأنيف فهرس مكت *
جامعة اإلمام حممد (لنقد، فهرس املخطوطات املصورة يف األدب والبالغة وا: املصدر

عبد .د: ، وضعه)بن سعود اإلسالمية، عمادة شؤون املكتبات، قسم املخطوطات
  .479، ص 1987، 1الرزاق حسني، ط

عبد الرزاق حسني؛ بأنَّ هذه املخطوطة هي النسخة . أما وصف املفهرس د
يف أواخر األم فهو أمر مستبعد جداً، إذ يقدر عمر املخطوطة بأا نسخت بالتقدير 

القرن العاشر وبدايات القرن احلادي عشر، كما عثر املفهرس األستاذ حيي بوراس 
بغرداية على متليكة قدمية ومهمة خبط مغريب " إروان"خبزانة خمطوطات دار التالميذ 
تأليف حممود  )39("بيان املختصر: "هـ، وهي كتاب8على خمطوطة قدمية تعود إىل ق
، وهو شرح على كتاب )م1349/هـ749: ت(ين بن القاسم بن أمحد األصبها

؛ إذ )هـ464:ت(البن احلاجب " منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل"
، والراجح "سليمان بن عبد الرمحن املغريب"وجد يف أول املخطوطة قيد متلّك باسم 

بها أنه لسليمان اجلريب نزيل مصر، والنسبة إىل املغريب ال تكتب إالَّ إذا كان صاح
خارج وطنه باملشرق العريب، وهو عرف يف التوثيق عند العلماء املغاربة ليتميزوا 

  .بذلك عن غريهم من علماء البالد املشرقية
إذا صح قيد التملك املوجود على : "وأضاف األستاذ حيي بوراس بالقول

، فإنَّ نسبة النسخة السعودية لسليمان اجلريب منتفية قطعاً؛ "بيان املختصر"خمطوطة 
ومن خالل دراسيت املتأنية للخطوط املغربية فإين الحظت أنَّ جلّ العلماء والكتاب 

حىت وإن تغربوا زمناً طويالً يف املشرق العريب،  املغاربة حيتفظون خبطهم املغريب األول
ويشاطرين يف هذا مفهرسون مغاربة كثريون، ألن أول خط يتعلمه اإلنسان يظل معه 

                                                
، رقم املخطوطة يف 178: بغرداية، رقم البطاقة" إروان"فهرس خمطوطات دار التالميذ  - 39

 .70: رس اخلزانةإ، رقم الصفحة يف فه56: اخلزانة
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كالبصمة ال يتغري حىت وإن تعلم خطوطاً أخرى وألَّق خطه مستقبالً فإن خطه األول 
  .)40("يظل مسة ظاهرة ال تتغري

ملوجودة مبكتبة جامعة آل سعود، مكتوبة خبط واملالحظ أيضاً هو أنّ املخطوطة ا
النسخ املشرقي، وأن طغراء التوقيف خبط الرقعة أيضاً، وهذه اخلطوط غري متداولة 
آنئذ باألقطار املغاربية، وإن وجدت يف خمطوط ما فهي دليل على أن ذلك املخطوط 

  . عادة قد سافر من املشرق إىل املغرب، إذ ال يكتب بتلك اخلطوط إالّ املشارقة
  )41(:مكتبة كوبريل -

  حاشية على املختصر للتفتازاين
  سليمان بن عبد الرمحن املغريب: تأليف

حنمدك يا من شرح صدورنا للمصنفني يف التلفّظ باحلمد صيغتان أحدمها : قوله: أوله
  ...التعجيز

  ...واحلمد هللا الذي جعلنا من املصلّني على أفضل املصلّني: آخره
  :مالحظات

                                                
مقابلة مع األستاذ حيي بن عيسى بوراس، بقسم التراث واملكتبة، مؤسسة الشيخ عمي  -  40

 .2013يناير  02: سعيد بغرداية، بتاريخ
هي مكتبة تقع يف شارع ديوان أوغلو مقابل ضريح السلطان  :مكتبة كوبرولو أو كوبوريل -  41

ا فاضل أمحد باشا ابن الصدر األعظم حممد باشا باسطنبول، أسسه" أمني أونو"حممود الثاين يف 
بناءا على وصية والده، أكمل كوبرولو زادة فاضل مصطفى بناء  (1676-1635)كوبورلو

كتابا مطبوعا  1500كتابا خمطوطاً و 3000م، وحتوي املكتبة أكثر من 1678املكتبة عام 
 1406لدات باللغة العربية سنة وقد طُبعت فهارسها يف ثالثة جم بالتركية والعربية والفارسية،

  .م، حتت إشراف منظمة املؤمتر اإلسالمي العاملي1986/ هـ
حممود السيد الدغيم، دار  املكتبات العثمانية الوقفية بعد القرن العاشر اهلجري، :ينظر
 .2009سبتمرب  20كوم، األحد .احلياة
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  .291إىل  72النسخ، ضمن جمموع به أربع كتب، احلاشية من نسخة خبط 
باعتبار الكتاب السابق وكون  20.5×15، والراجح أنه ]17×11[املثبت : املقياس

  .الكتب يف جمموع واحد
، والراجح أنّ هذه الكتب قد نسخت يف القرن ]ن.ت.د[سطراَ،  21: املسطرة

  .احلادي عشر
  :مالحظات

أي مل يعثر املفهرس يف كتب (كاتب ومؤلفه يف املراجع، مل يعثر على ذكر ال *
املؤلفني واألعالم، وهو دليل على أنّ الكتاب أي احلاشية وصاحبها سليمان اجلريب 

  ).مغمورين، وغري معروفني عند املؤلفني
  .498: كتب، وهو حتت رقم 4الكتاب ضمن جمموع به  *
  :الكتب األخرى حواشي أيضا على املختصر *
  .ة على املختصر، لسيف الدين أمحد بن حيي الشهري حبفيد التفتازاينحاشي -
  .حاشية على املختصر، ملوالنا زاده نظام الدين عثمان اخلطائي -
  .حاشية أخرى على املختصر، ملوالنا زاده نظام الدين عثمان اخلطائي -
  .جمموع الكتب غري مؤرخ لكنه يبدو أنه يعود إىل القرن احلادي عشر *

مصطفى رمضان ششن، وجواد .د: فهرس خمطوطات كوبريل، إعداد: دراملص
، 3، ج1986، 1منظمة املؤمتر اإلسالمي، استنبول، ط: إيزكي، ومجيل أفيكار، نشر

  .224 - 223ص 
  )42(األزهرية مبصر

                                                
الكتب املخطوطة قبل سنة هي خزانة خمطوطات جامع األزهر مبصر وهي تضم جمموعات  -  42

، وقد الحظت يف فهارس املكتبة ويف اجلزء الرابع وهو خمصص لفن البالغة؛ الحظت 1947
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  .حاشية اجلريب على املختصر للسعد التفتازاين على التلخيص
  .اجلريب املغريب السمومينالعالّمة سليمان بن عبد الرمحن ابن : تأليف

  .إخل...حنمدك يا من شرح صدورنا للمصنفني يف التلفّظ باحلمد صيغتان: قوله: أوله
  :مالحظات

  . نسخة يف جملد خبط فارسي *
  .، وبعض أوراقها جمدول باملداد األمحر)خرم(بآخرها نقص  *
  .سم 21/ سطراً 27مسطرا / ق115يف  *
  .53474: احلفظ العام ، رقمبالغة 2127: رقم احلفظ *
مما أودعه اهللا تعاىل عند : "عليها متليكات لكنها ممحوة عمداً عند األمساء، ومنها *

بن حممد ] حممداي البكرادي[احلاج حممد، الشهري بـ] حممد حسني[عبده الفقري 
  .، احملو واقع بالقوة على أمساء األعالم بني قوسني"علي

فهرس الكتب املوجودة ، )11/55(سلسلة فهارس املكتبات اخلطية النادرة : املصدر
فنون علم اللغة والبالغة والنحو والصرف والعروض (، 1947باملكتبة األزهرية إىل 

  .364، ص4، ج1948، مطبعة األزهر، )والقافية
ال أستبعد فرضية وجود مؤلفات أخرى هلذا العلم املغمور يف أقطار مصر 

ربة ومزاب باجلزائر، عسى الزمان يتحفنا ا إذا جتددت فرص البحث والتنقيب وج
بتلك احلواضر العلمية واستمرت، وقد الحظت كما الحظ بعض املشتغلني بالتراث 
وفهرسة خزائن املخطوطات يف وادي ميزاب وجود حواشٍ كثرية لعلماء وطلبة 

كانوا قد زاولوا دراستهم جبامع هـ 10مزابيني وجزائريني يف تلك الفترة  أي القرن 
األزهر مبصر والزيتونة بتونس، ومنهم من سجل وجوده مبصر وجربة يف آخر بعض 
                                                                                                                 

مئات احلواشي والتلخيصات والشروح يف علم البالغة والبيان لوحدة، بقطع النظر عن فنون 
 .العلم األخرى
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مؤلفاته، وهو ما يؤكد وجود حركة علمية ورمبا وجود منسوخات ألولئك األعالم 
  .ما تزال مغمورة بتلك احلواضر

  قراءة يف متلّكات ووقفيات النسخ املخطوطة من تآليف اجلريب
إنَّ معرفة أمساء األشخاص الذين متلكوا النسخ املخطوطة بالنسخ أو الشراء أو 

، خاصة إذا عرفنا أنَّ انتقال النسخ )43(اإلهداء؛ يفيد يف توثيق النسخة وتقوميها
املخطوطة من يد إىل أخرى ومن بلد إىل آخر أمر مكلف جداً آنئذ ورمبا ما يزال 

  . كذلك إىل اليوم
اجلريب على إيساغوجي؛ فقد وقفت بنفسي خالل زياريت للقاهرة بالنسبة لشرح 
على نسخ عديدة خمطوطة من هذا الشرح باملكتبة األزهرية ودار  2012شهر ديسمرب 

الكتب القومية؛ إذ بلغ عددها أزيد من عشرين نسخة، ويظهر من خالل وصفها أا 
باجلامع األزهر؛ وبعض " األكراد"و" األتراك"و" املغاربة"جلبت مجيعها من أروقة 

النسخ جاءت ضمن جماميع لكتب، أو حواشي على كتب يف املنطق، وهو ما يربز 
أمهيتها وانتشارها آنئذ بني املهتمني بعلم املنطق، من ذلك نسخة من شرح اجلريب 

؛ ونسخة عليها متلّكات )44(على إيساغوجي امش حاشية احلنفي، وهي خبط مغريب
فلمحمود بن أيب احلسن بن مشس الدين بن نور الدين احمللى، : وتوقفات؛ أما التملك

؛ "رواق املغاربة"طلبة العلم و: عبد اللطيف بن سامل النابلي، على: والتوقيف من
عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن إبراهيم : ونسخة أخرى عليها متلك لـ

                                                
 .128صحممد عبد السالم هارون، منهج حتقيق النصوص ونشرها،  - 43
 82221: (سليمان اجلريب، حاشية على شرح إيساغوجي، مخ، املكتبة األزهرية، رقم - 44

 .هـ1045ن .ت/ أمحد بن عبد اهللا.نا)/ أتراك
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ا نسخ يف مدن ؛ وبعضه)45("رواق األكراد: "اخلطيب السروي؛ والتوقيف كان على
مصرية كدمياط وطنطا والصعيد؛ والنسخ املتبقية من شرح اجلريب على إيساغوجي 
واملوجودة بدار الكتب املصرية فهي من دون ناسخ وال تاريخ نسخ، والراجح أا 

  .هـ12تعود إىل ق 
أما النسخ املخطوطة حلاشية اجلريب على خمتصر املعاين للتفتازاين؛ فمن خالل 

ة يف أمساء النساخ واملالّكني والوقّافني للمجموعة اليت بني أيدينا؛ نالحظ نظرة فاحص
يف القدس الشريف بفلسطني، " البديري: "وجود ألقاب عائالت علمية عدة هي

يف مصر، ونسخ الاللويت ) العراقي"(التكرييت"يف الشام، ووقف " احلموي"و" الباين"و
، والفرجي الغماري يف فاس باملغرب النفوسي بليبيا، والقالّيل يف جربة بتونس

األقصى، وحممد املفيت مبوستار من إقليم البوسنة، ونسخة كوبريل باسطنبول، ومتليكة 
أحد حكّام تونس بدار الكتب الوطنية بتونس، انتهاًء بنسخ وادي " بريم الرابع"

" يالرباد"و" الشماخي"ميزاب املتميزة أيضاً؛ وعليها متليكات أفاضل من عائليت 
؛ والشك أنَّ التوصل إىل معرفة أنساب هؤالء األعالم سيفيدنا يف توثيق ...اجلربيتني

  .)46(النسخ وتقوميها
كما أنَّ الوقفيات؛ أي ما ذكر من وقف تلك النسخ جلامع أو مكتبة أو 

، وكمثال جند حتبيس )47(مدرسة أو غريها، يسهم يف معرفة قيمة تلك النسخ أيضاً
الشيخ حممد بن بدير نسخة احلاشية على حلق العلم باملسجد األقصى وقد حفظها 

                                                
/ احلبيب بن حممد الفريسي.نا)/ أتراك 82209: (نفس املؤلف، نسخة أخرى، مخ، رقم - 45
 .هـ1244ن .ت
ق النصوص ونشرها، مطبعة نوري محودي القيسي وسامي مكي العاين، منهج حتقي - 46

 .128 ، ص1975، 1املعارف، بغداد، ط
 .129صنفسه،  - 47
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جبانب احلرم املقدسي الشريف؛ وأحسب أنَّ عمليات التحبيس " البديرية"مبكتبته 
والوقف يف حواضر العلم قد مكّنت هذا الكتاب من االنتقال بني جمموعة كبرية من 

ت هلم فرصة النظر فيه، ولعل بعضهم قد اقتبس منه أو نقل منه، طلبة العلم؛ وأتاح
؛ وإن كان انتفاعهم منه الشك ...كما أعتقد أنَّ كثريين قد خلصوه أو شرحوه

سيكون حبسب قدرات كل فرد ومستواه العلمي واإلدراكي؛ وممن اتصل حباشية 
: حي يف(لغرداوي حيي بن أيب القاسم بن يوسف املصعيب ا: اجلريب ملا نزل مصر، جند

فقد اطّلع هذا األخري على حاشية سليمان اجلريب وأفاد منها، بل ) م1615/هـ1024
وضع بدوره حاشية على خمتصر املعاين، وذكر بأنه نقل من حاشية اجلريب وغريه؛ 
هذا ما وصل إلينا وعرفناه، أما بقية الذين زاروا حواضر مصر وأفادوا من حاشية 

تباس والتلخيص فال نعلم عنهم شيئاً بعد، عسى أن يسعفنا اجلريب بالنقل واالق
  .مستقبل األيام باجلديد يف هذا الباب

دون أن ننسى أيضاً اإلشارة إىل التعاليق والطُّرر اليت جاءت على هوامش 
بعض النسخ، ولعلّ أبرزها هو ما توصلنا إىل حتديد هوية صاحبه، وذلك بعد 

يف خمطوطات وادي مزاب، وقد استعنت  الفحص الدقيق للخطوط اليت اشتهرت
بأحد اخلرباء املتمرسني يف فهرسة خزانات املخطوطات مبزاب، وخباصة األستاذ حيي 
بوراس األكرم، إذ بواسطته عرفت بأنَّ بعض التعاليق والطُّرر اليت جاءت خصوصاً يف 

نيل هي من وضع الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميين مؤلف كتاب ال) ث(هامش ن
وأحد العلماء الثابتني يف املعقول واملنقول، كما أنه مل يستبعد األستاذ حيي بوراس 

، وذلك مبقارنة )أ(باألصل أي ن) ث(فرضية أن يكون الشيخ الثميين قد قابل ن
  .)48(اخلطوط ومبا توفر بني يديه من األدلة املادية يف املخطوطتني

                                                
لقد اجتمعت باألستاذ حيي بوراس يف لقاءات عدة، عاينت فيها برفقته النسخ املخطوطة  -  48

حلاشية اجلريب، وقد حباه اهللا تعاىل دراية وقدرة يف التعرف على خطوط املؤلفني والنساخ 
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وثيق املزيد يف هذا الشأن، كما أنَّ وستظل األحباث قائمة من أجل التعرف أكثر وت
النظر يف تواريخ متلك النسخ قد يفيد يف معرفة بعض أسباب وأوان انتقال هذا 

  .املخطوط النفيس بني خمتلف األمصار اإلسالمية قدمياً وحديثاً
إنَّ أمهية حاشية اجلريب تكمن يف قيمتها التارخيية واألدبية، وبالتخصص يف علم 

ولعل كون املؤلف يف فترة زمنية مغمورة كان من أسبابه غفلة  البالغة العربية،
املؤلفني عن ذكر آثاره وتتبع نشاطه وأعماله؛ لتظل تلك الفترة التارخيية حباجة إىل 
مزيد من العناية يف البحث والدراسة، وتلح يف استكشاف ما ظلّ مغموراً ا من 

ار مغمورة بالرغم من حركة كتب األدب وعلوم اللغة املتنوعة، وستظل تلك اآلث
العلماء املغاربة يف حواضر املشرق وخباصة يف مصر، ممن ختصصوا يف علوم اللغة 
العربية وسامهوا بإبداعام يف تنشيط الساحة الثقافية والفكرية يف مصر وتونس 
واجلزائر واملغرب خصوصاً، ووصلت آثارهم إىل أبرز بلدان أوربا الشرقية يف أيام 

  .انيني هلاحكم العثم
  :مصادر حاشية اجلريب 

اعتمد سليمان اجلريب يف وضع حاشيته على مصادر ومراجع عدة، وقد 
أثرت مادة الكتاب وغدت فصوله وأبوابه، ففي علوم القرآن والعقل جند آراء 

، والذي استوعب يف كتابه األول "الفائق"و" الكشاف"الزخمشري من كتبه 
أسرار "و" دالئل اإلعجاز"ر اجلرجاين يف كتابيه كل ما كتبه عبد القاه" الكشاف"

                                                                                                                 
سه الطويل يف فهرسة خزانات ونسبتها إىل أصحاا، وذلك من كثرة احتكاكه باملخطوطات ومتر

: خمطوطات وادي مزاب، وقد كان آخر لقاء مجعين به وسجلت فيه هذه املالحظات بتاريخ
م، مبكتبة دار 2012أغسطس /أوت 13هـ املوافق لـ 1433رمضان املعظم  24اإلثنني 

دد إعادة فهرسة خزانة خمطوطاا؛ أما فهرسها عشرية آت فضل ببين يزجن، وقد كان حينها بص
 .األويل فقد وضع يف التسعينيات من القرن املاضي
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سعد الدين التفتازاين : ، وتشبع بروحه واجتاهه البالغي، ويف البالغة"البالغة
، اإلمام عبد القاهر اجلرجاين "شرحه املختصر على التلخيص"، يف )ه792:ت(
كاكي ، وأبو يعقوب الس"أسرار البالغة"و" دالئل اإلعجاز"يف كتابيه ) هـ474:ت(
يف كتابيه ) ه739:ت(، واخلطيب القزويين "مفتاح العلوم"يف كتابه ) هـ626:ت(
، وكذا أخذ عن حممد بن "اإليضاح يف علوم البالغة"و" التلخيص يف علوم البالغة"

وهو شرح لكتاب " مفتاح التلخيص"يف كتابه ) هـ745:ت(مظفر اخللخايل 
اية "يف كتابه ) هـ606(دين الرازي ، وفخر ال"التلخيص يف علوم البالغة"القزويين 

يف شرحه ) ه710:ت(، وكذا قطب الدين الشريازي "اإلجياز يف دراية اإلعجاز
للعالمة ناظر اجليش " متهيد القواعد"بكتاب : للسكاكي، ويف النحو" ملفتاح العلوم"
إلمام النحاة ابن مالك، " تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد"، وشرحه )هـ778:ت(

، "الشافية"و" الكافية"صاحب ) هـ646:ت(ابن احلاجب : ألصولويف ا
، باإلضافة إىل "اللُّباب يف علل البناء واإلعراب"يف كتابه ) هـ616:ت(والعكربي

تضمني الكثري من آراء البصريني والكوفيني، وقد كان بصري االجتاه فيما يبدو عند 
، ومل خيلُ كتابه من "رينيعند أصحابنا البص: "احلديث عنهم ووصفه إياهم بالقول

االطالع على آراء علماء السنة األشاعرة وكذا املعتزلة ومنهم إبراهيم النظَّام 
إلمساعيل بن محاد اجلوهري " الصحاح"والزخمشري، انتهاًء باملعاجم وخباصة 

  ...، باإلضافة إىل كتب احلديث والشعر واألمثال)هـ393:ت(
مع كثرة مصادر ومراجع كتابه استطاع حاصله أنَّ الشيخ سليمان اجلريب 

أن يستوعبها بثقافته الواسعة وأن يستفيد منها بكل دقة ومهارة، وهو ما جيده القارئ 
  .يف فصول الكتاب وأبوابه

  :أبرز اخلصائص الفنية يف حاشية اجلريب 
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قد ينظر بعض الدارسني والنقاد إىل أنَّ التلخيص واحلواشي عمل مكرر 
لعلم ومجوده، ويترتب عليه فتور مهم الدارسني يف البحث عن يقود إىل ركود ا

اجلديد، وهو األمر الذي انتقده ابن خلدون بشدة وعده منهجاً خمالً بالتعليم يف 
، ولكن جيب أن ينظر إىل التلخيص واحلواشي أيضاً على أنه نوع )49(العصور املتأخرة

صر، وقد يالم أولئك امللُخصون على من تيسري العلم لتقدميه إىل الدارسني يف كلِّ ع
أسلوم اجلاف لغلبة العجمة وتأثري علم الكالم عليهم، إالَّ أنه يبدو بأنّ الذوق األديب 
يف عصرهم كان مياالً إىل هذا النوع من األسلوب، لذلك ينبغي أالّ حناسب القدماء 

يف الرؤى واألساليب مبقاييسنا العصرية، فروحنا األدبية قد طرأ عليها تغيري كبري 
واملضامني الفكرية؛ لذا أحسب أنَّ حاشية الشيخ سليمان اجلريب على خمتصر املعاين 
قد اتسمت خبصائص جعلتها تشتهر وتنتشر يف عصرها وتسافر إىل عديد األمصار 
اإلسالمية والعربية، وإمجاالً ميكن القول بأنَّ هذه احلاشية قد متيزت بتيسري البالغة 

تنظيم املادة وا، والتنويع يف الشواهد وحتليل األمثلة، والتحليل املنطقي، لطالبيه
البالغية، كما أفاد اجلريب أيضاً من معرفته العميقة بعلمي املنطق والكالم وعلم 
األصول يف وضع منهجٍ متميزٍ يف الترتيب، إذ نوع الشواهد القرآنية والشعرية وقدم 

ضايا املستشكلة، وبذلك صار منهجه متسقاً متاماً مع شروحاً وحتاليل منطقية على الق
غايته يف تيسري البالغة، وقد ظهر هنا جلياً أثر اإلفادة املوسوعية من العلوم اليت تتصل 

  .بالبالغة
  : ةــخالص

لقد بالغ بعض الباحثني عندما عابوا على الفترات التارخيية املتأخرة بأا 
إخل، غري أنَّ ...عصر الشروح واحلواشي، وأنه شاا احلشو والتكرار ومجود القرحية
، "األمانة العلمية"املؤكد بأنَّ كثرا يف عصر الشيخ سليمان اجلريب مل يكن إالَّ وليد 

                                                
 .414، 413عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، ص  - 49
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على بقاء األصول صافية كما هي، ومنسوبة إىل  وحرصاً من أولئك املؤلفني
أصحاا، واحترام ما جادت به قرائح السابقني، ولعله جدير بالذكر أيضاً هو أنَّ 
هذه الشروح تتمتع باألصالة العلمية، إذ قد يفوق شرح أصالً، ورمبا فاقت أيضاَ 

  .حاشية شرحاً
ة هذا العامل الفذ إبراز شخصي: وقد كان من أهداف دراسيت حلاشية اجلريب

وإظهارها؛ حيث أنه مل يتناوهلا باحث بالدراسة املستفيضة واملتأنية من قبلُ، ولتتضح 
  .لنا كل جوانب شخصيته العلمية واألدبية

إذ مل يكن اجلريب جمرد شارح وناقل ملا قاله البالغيون، بل تبين أنه ذو 
ه على بعض آراء شخصية مستقلة ومتميزة، وقد ظهر ذلك يف توجيهاته وردود

التفتازاين وعبد القاهر اجلرجاين والزخمشري والسكاكي والقزويين، فكان يأخذ ما 
يراه واجباً ويعدل عما يراه حباجة إىل تعديل وقد خيالف ما ال يعجبه وما ال يرتضيه، 
كما رأيت منه التفاتات ذكية تنم عن ذوق أديب واهتمام مبواطن اجلمال، وإشارات 

  .للقارئ املتأين أن جيمعها ويستخرجها ذوقية ميكن
كما تبني استخدامه للمنطق والفلسفة لعرض القضايا البالغية وتبسيطها، 
ويعود ذلك إىل ثقافته املتعمقة فيهما، ومل يكن يف ذلك متميزاً بل جارى سابقيه 

  .فحافظ على العلم الذي اكتسبه وسعى ألدائه بأمانة
اآليات القرآنية والنصوص الشعرية، كما وقد أكثر اجلريب من االستشهاد ب

جتلى اعتماده على آراء عبد القاهر يف عرض القضايا البالغية ويف بيان الصلة القوية 
بني املدرسة األدبية واملدرسة الكالمية يف البالغة، ومل يكن يتعصب لرأي من اآلراء 

  ...اً لصاحبهماوإمنا كان حياول التوفيق بينها، وقد يذكر الرأيني كما مها إنصاف
وإين آمل أن أكون قد أزلت بعض الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية، إذ مل يهتم 
أحد بدراستها دراسة متأنية مستفيضة تكشف لنا اللثام، وتظهر مكانة الرجل 
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العلمية، وأن يكون هذا العمل مشاركة يف إحياء التراث العريب، وإخراج هذا األثر 
ام األيام ورطوبة خزانات املخطوطات املعتقة، حىت يتحقق البالغي املغريب من بني رك

النفع وتعم الفائدة، وذا يتجلى وفاء اخللف للسلف، وتستبني الروابط الفكرية بني 
  .الالحقني والسابقني

  :ملحــق

  
  .نفس احلاشية، نسخة اخلزانة احلسنية بالرباط، وهي خبط مغريب

 ------------------  
  :واملراجع  قائمة بأهم املصادر

سليمان بن عبد الرمحن املدين السمومين اجلريب، حاشية على خمتصر التفتازاين، نسخ خمطوطة  - 
  .حبوزة الباحث

 ).مخ(سعيد بن علي بن محزة تعاريت، رسالة يف تراجم علماء اجلزيرة،  -2
 ).مخ(احممد بن يوسف أطفيش، ربيع البديع، مكتبة القطب، بين يزجن،  - 3
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 .س خمطوطات خزانة آت افضل ببين يسجن، مجعية التراث، غرداية، اجلزائرفهر - 4
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  النقــد و  األدب  يف مقاالت       
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  يف معلقة زهري بن أيب سلمى الصورة الوصفية والغرض
  

  جامعة دمشق –كلية اآلداب  – عبد الكرمي حممد حسنيالدكتور 
  

، فإن الصورة اًوانتظام أو ميالً اًأو هيئة، أو وصف إذا كانت الصورة شكالً
الصور لقيام بنائها بالوصف أداة حلدوثها، وقد الوصفية حال خاصة من بني أنواع 

، وهي أساس الصور يف الشعر؛ ألن الشعر لغة تصف ال آلة 1نعيم اليايف.ذمها د
تصور، ومن باب الوصف تا منبتة من الزمن، أو من قيده  ذكر الصورعلى أ

  .بلواحق ختص طرفاً من أطراف الصورة إذا كانت مركبة
ينابيع الذاكرة اليت اختزنتها فلما اشتاقت إليها والصور الوصفية تأيت من 

احلسية تارةً القدرة على ختيل أبعادها أخرجتها حية باحلركة النفسية والعقلية و
وإذا كانت الصورة ختيلية قامت املخيلة . بعد أن زالت وتالشت من الوجود أخرى

بني  تناسبٍبشدها إىل طرف حسي لريتقي املتلقي من الـمحس إىل ارد على 
العناصر يشد بعضها إىل بعضٍ؛ يبديها بنيةً واحدة متالمحة، فتكون موضعاً لغزارة 

  .اوكثرة وجوه التأويل لتعدد جها ،املعاين واإلجياز يف التكوين
وإن كانت الصورة بالصفة فإا ال ختلو من شكل أو هيئة أو ميل أو احنراف؛ 

اجلانب غري احلسي الساكن فيها أو املرتبط ألن احلسي فيها البد له من ذلك، وألن 
ا البد له من إعمال العقل إلدراكه، وهو جوهر يسمى معىن عقلياً أو انفعالياً 

 تحماطاً بثياب حسية تشف عنه لكل ذي بصرية، وال حيتجب إال على من اعتلَّ
  .ضوابطه احلسية، وتغلبت األهواء على حتريف تأويله

                                                
منشورات -نعيم اليايف، دمشق. تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث، د: انظر - 1

 26: : م1983احتاد الكتاب العرب، 
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كثرة أقوال النقاد فيها، ولوال غىن القصيدة ما تزامحت وتخريت معلقة زهري ل
دخلها القلم من باب الصورة الوصفية وفق هذه الرؤية وكان ال ، وعليها األقالم

قبل ذلك موصداً، مل يتناوله أحد من قبل، وألن الصورة الوصفية تسوغ اختالف 
يف القرآن مما يقبل  الباحثني يف فهمها، والدخول يف دراستها يشبه دراسة املتشابه

  .تعدد جهات التأويل وسبل االختالف
ومنهج الدراسة يقوم على حتديد الصور الوصفية يف املعلقة وتصنيفها إىل أنواع، 

التنفري من احلرب، ومدح الساعيني بالصلح (وبيان ارتباطها بغرض القصيدة
ة عارضة، وال توجب اخلطة جلب آراء دارسيها من املعاصرين دراس) والراضني به

اجتناباً لإلطالة، واكتفاء ببحث مطول يتناول آراءهم يف املعلقة منهجاً وأجزاًء، 
  .وصوراً وأبياتاً

وتقوم اخلطة على إثبات النص، وتقسيمه مقاطع ابتغاء رصد الصور يف املقطع 
وتسهيالً لتصنيفها، والدقة يف حصرها ومعاجلتها، بغية مالحظة عالقة الصور 

تها باملقطع القاطنة فيه، وختطيه بعدئذ إىل غرض القصيدة، ونتائج بالغرض، وعالق
وهذه اخلطة توجب شيئاً من التكرار، وتدعو إىل املوازنة . البحث يف آخر املقال

بني تناسب الصور يف املقاطع وتباينها تباين اختالف أو تباين تضاد، ومالحظة 
قبل، وموافقتها غرض الشاعر عالقة الصور احملمولة بغالف احلكمة باملاضي واملست

  .أو خمالفتها له
  :فن القصيدة

املراد مبوضوع القصيدة الفن الشعري الذي تنتمي إليه ليكون الغرض من الصور 
قريناً بغرض الشاعر، وقد تلتبس املناسبة بالغرض، ألا توضحه، وتؤرخ له من 
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زهري عن نسب ) هـ356-(جهة أخرى، ويف سياق حديث أيب الفرج األصفهاين
  :1وقصيدة زهري هذه، أعين: ((وأخباره أخذ يقول

  منةٌ مل تكلَّمِأوىف د مأُ نمأَ
قاهلا زهري يف قتل ورد بن ضمضم املري الذي يقول فيه  بن حابس العبسي هرم

  :2عنترة ويف أخيه
  ولقد خشيت بأن أموت ولَم تدر

  
   

  للحربِ دائرةٌ على ابين ضمضمِ  
ألما  ؛ا هرم بن سنان واحلارث بن عوف بن سعد بن ذبيان املرينيوميدح   

  :3احتمال ديته يف ماهلما؛ وذلك قول زهري
  سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما         تبزلَ ما بني العشرية بالدمِ

   4.))يعين بين غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان
يوهم أا يف رثاء القتيل ) حابس العبسيقاهلا يف قتل ورد بن : (قول أيب الفرج

لكنها يف ذم غدرة هرم بن ضمضم املري، واحترس من هذا الفهم اإلحيائي بتوكيده 
غرض القصيدة مبدح هرم بن سنان واحلارث بن عوف املريني، وأكد اخلرب بقول 

  .جاء يف شعر عنترة العبسي الذي يتمىن أال ميوت قبل االنتقام من ذوي الغدرة
                                                

فخر الدين قباوة، .د: شرح شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة أيب العباس ثعلب، حتقيق - 1
 16: م1982-هـ1402، 1منشورات دار اآلفاق اجلديدة، ط-بريوت

املكتب اإلسالمي، -حممد سعيد املولوي، بريوت ودمشق: ديوان عنترة، حتقيق ودراسة - 2
 221: م1983-هـ1403، 2ط
 23: لمىشرح شعر زهري بن أيب س - 3
مصورة عن دار [دار إحياء التراث العريب، -األغاين، أليب الفرج األصفهاين، بريوت - 4

  10/293]: الكتب املصرية
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مث تابع ذلك . وهي أول قصيدة مدح ا هرماً: ((والقصيدة عند أيب عبيدة
وهذا يشري إىل أن اإلبداع العايل . فهذه أول قصيدة يف مدح هرم بن سنان 1.))بعد

بنظائره أو ما يكون دونه، وليس يقاس يف الفن قد يقع للشاعر يف أول الطريق مث 
مبعىن أن قصيدة اليوم خري من قصيدة من احملتم أن يكون منو اإلبداع تارخيياً، 

فالقصيدة جاءت مبناسبة . األمس، وهذا ال مينع أن يطمح الشاعر إىل رتبة أعلى
ديات  هرم بن سنان واحلارث بن عوف: غدرة ابين ضمضم، وحتمل الرجلني

القتلى فكان املديح متجهاً بالشاعر إىل جهات عدة يأيت بياا يف كالم ابن القريواين 
  .ديث على قيمة القصيدةعند احل

  :قيمة شعر زهري عند القدماء
 ال ريب يف أن معلقة زهري تؤلف دالةً على شعرية شعره جامعةً أهم نعوت

أما األول فابن شرف : أسلوبه يف بناء الصورة، وقد بين قيمتها عاملان قدميان
هري فأي وأما ز: ((الذي قال على لسان اجلين أيب الريان) هـ390 -(القريواين

 اتربعتوم ادهالفوارسِ ومواعظُ الز فارسٍ ومقامات كَمهريٍ، حز هلوات هريٍ بنيز
العباد، ومدح يكِسب الفخار، ويبقى بقاَء األعصارِ، ومعاتبات مرةً تحسن، ومرةً 

ففي هذا اخلرب أسند ابن  2))تخشن، وتارةً تكونُ هجواً وطوراً تكاد تعود شكراً
شرف القريواين أحكامه النقدية إىل جين يريد بذلك أن النقاد يعجزون عن الوصول 
إىل هذه األحكام املستنبطة من موقع الشاعر املزين وموقفه من اتمع القبلي الذي 

.حييا فيه، والشعر مرآة ذلك املوقف، ومعلقته دليل على صحة قول الناقد  

                                                
 293/ 10: األغاين - 1
البن شرف القريواين، حتقيق العالمة حسن حسين ) يف نقد الشعر والشعراء(رسائل االنتقاد - 2

  25: م1983-هـ1404، 1دار الكتاب اجلديد، ط-عبد الوهاب، بريوت
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حكام إىل اجلن فقد أشاروا إىل دقتها وعمق نفوذها يف جسم وإذا نسبوا األ
لنص حيث يعجز البشر، ويقدر على من االعمل اإلبداعي، والوصول إىل اخلفي 

.ذلك عفاريت اجلن الذين يرون من املكان والزمان واألحوال ما ال يراه الناس  
بني هلوات وأما زهري فأي زهري : (وختري التورية باستخدام اسم الشاعر بقوله

األول اسم العلم على الشاعر، والثاين اسم زهر بري، والثالث ) زهري(فلفظ ) زهري
فزهري يغري كاألسد إذا كانت املعركة ال حتتاج نفرياً من . اسم من أمساء األسد

الرجال، وآية ذلك شعره، وأدله على ذلك معلقته اليت أطلق فيها حكَماً تدل على 
إال شاعر  ا حياة أبناء البوادي، وال يقدر على البوحشجاعته يف فضح الشر يف 

فارس إذا مل تغفل عن حقيقة أنه مزين يعيش بني أخواله من غطفان، وهم عبس 
.وذبيان، وحديثه مشتق من جتاربه وجتارب غريه يف احلياة القبلية  

:1إذ يقول مواعظ الزهادويف املعلقة   
صدورِكُمفَالَ تكْتمن اللَّه ما يف   

 
  

 ليخفَى ومهما يكْتمِ اللَّه يعلَمِ 
 رخدتابٍ فَييف ك عوضفَي رؤخي 

 
  

 ليومِ احلسابِ أو يعجلْ فَينقَمِ 
التخويف باهللا، والتخويف بعذابه ملن يكتم الغدر واملكيدة، وهو يعاهد بعهد  

قومه على الصلح، ويطوي الغدر حتت خاصرتيه أو إبطيه أي يف نفسه، ويف هذا 
اإلميان بعلم اهللا مبا يف (خطاب للمؤمنني الذين يدينون بدين إبراهيم عليه السالم

لعذاب يف الدنيا ملن كان من يهود أو وتعجيل ا) الصدور، واإلميان باليوم اآلخر
فالوعظ مباشر من جهة داللة صورة األسرار اليت ختفيها . علم بإميان فاستأنس به

                                                
 خبالف 26: شرح شعر زهري بن أيب سلمى - 1
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الصدور فإن كانت خافية على الناس فإا لن ختفى على اهللا مما يوجب التهديد 
. والوعيد ملن أضمر الشر يف صدره من املتخاصمني يف إشارة إىل ابين ضمضم

 عز وجل اخليار يف إيقاع العقوبة، فإن شاء عجلها هلم، وإن شاء أخرها وجعل هللا
.عنهم إىل يوم القيامة  

:1يف قوله معتربات العبادوفيها   
30.مذُقْتو متملإالّ ما ع با احلَرمو  

 
  

جمِلـمروما هو عنها باحلَديث ا   
ذَميمةًمىت تبعثُوها تبعثُوها .31   

 
  

 وتضر إذا ضريتموها فَتضرمِ 
فَتعركُكُم عرك الرحى بِثفَالها.32   

 
  

 وتلْقَح كشافاً ثُم تنتج فَتتئمِ 
 33.مكَلُّه أَمانَ أَشلْمغ لَكُم جتنفَت  

 
  

 كَأَحمرِ عاد ثُم ترضع فَتفْطمِ 
فَتغللْ لَكُم ما ال تغلُّ ألهلها.34   

 
  

 قُرى بِالعراقِ من قَفيزٍ ودرهمِ 
 والعم أو أصاب غريهم ويتفكرون على حنو ما باد هم الذين يعتربون مبا أصا

يبدي هذا الشعر من وجوب االعتبار مبا تثمره احلرب من آهات وويالت سيأيت 
.بدراسة الصورة الوصفية هلاشرحها أو تبصرها   

:1يشري ذا إىل قول زهري مدح يكسب الفخاروفيها   
                                                

 26: شرح شعر زهري بن أيب سلمى- 1
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18.لَهوح الذي طَاف تبِالبي تمفَأَقْس  
 

  
  رِجالٌ بنوه من قُريشٍ وجرهمِ 

  يميناً لَنِعم السيدان وجِدتما.19 
 

  
  ومبرمِعلَى كُلِّ حالٍ من سحيلٍ  

  تداركْتما عبساً وذُبيانَ بعدما.20 
 

  
  تفَانوا ودقّوا بينهم عطر منشمِ 

  وقَد قُلتما إنْ ندرِك السلم واسعاً.21 
 

  
  بِمالٍ ومعروف من األمرِ نسلَمِ 

  فَأَصبحتما منها على خريِ موطنٍ.22 
 

  
  بعيدينِ فيها من عقُوقٍ ومأثَمِ 

  عظيمني يف عليا معد هديتما.23 
 

  
  ومن يستبح كَرتاً من املَجد يعظُمِ 

  فيهِم من تالدكُم 2وأَصبح يجري.24 
 

  
  مغانِم شتى من إفالٍ مزنمِ 

 25. باملئني فّى الكُلُومعتتحبفَأَص  
 

  
  ينجمها من لَيس فيِها مبجرِمِ 

  ينجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً.26 
 

  
                                                                                                              

  23: شرح شعر زهري بن أيب سلمى - 1
  )يحدى(يف بعض نسخ اجلمهرة  - 2
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  ولَم يهريِقوا بينهم ملَء محجمِ 
وهذه الصورة الوصفية للرجلني جتعلهما يفخران مبا عمال يف أيامهم وبني أقوامهم،  

وينبغي هلما أن يفخرا مبا أضافه إليهما زهري مبدحيه والسيما ما جاء باملعلقة، وسيأيت 
. بيانه يف الدراسة  

ةً تخشن، ومعاتبات مرةً تحسن، ومر: (أشار إليها أبو الريان بقوله معاتباتوفيها 
:1وهي ظاهرة يف قول زهري) وتارةً تكونُ هجواً وطوراً تكاد تعود شكرا  

38.هِملَيع رج احلي مري لَنِعملَع  
 

  
  مبا ال يؤاتيهِم حصين بن ضمضمِ 

 39.ةنكتسى كَشحاً على موكانَ طَو  
 

  
  لَما واهدمِفَالَ هو أَبجمجتي  

  سأَقضي حاجيت ثُم أَتقَّي: وقَالَ.40 
 

  
  عدوي بِأَلْف من ورائي ملْجمِ 

  فَشد ولَم ينظُر بيوتاً كَثريةً.41 
 

  
  لَدى حيثُ أَلْقَت رحلَها أُم قَشعمِ 

.وسيأيت الربهان يف دراسة الصورة الوصفية البن ضمضم   
فابن شرف القريواين وقف على القصيدة من أعماقها فكشف عن مقاصدها، 

ولو أنه تقدم باحلديث عن الشاعر وفروسيته يف الشعر واتمع، فقد جعل ذلك 
.مفتاحاً ملواقفه يف املعلقة اعولة بوابة من بوابات شعره  

                                                
 29: شرح شعر زهري بن أيب سلمى - 1
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: قال فجمع خالصة ما قاله العلماء يف شعر زهري إذ) هـ430 -(وأما الثعاليب
إنه أمجع الناس للكثري من املعاين يف القليل من األلفاظ، وأبياته اليت يف آخر : يقال((

:قصيدته اليت أوهلا  
  أَمن أُم أَوفَى دمنةٌ مل تكلّمِ

 
  

  ]بِحومانة الدراجِ فاملُتثَلَّمِ[ 
ويف  1))وما منها إال غرة ودرة ،يشبه كالم األنبياء وهي من أحكم حكم العرب 

وهي غرة : (( موضع آخر جاء اخلرب بصيغة أخرى جاء التعليق على هذا النحو
  :2حكم العرب، واية يف احلسن واجلودة جتري جمرى األمثال الرائعة الرائقة، وهي

هلْ بِفَضلخبلٍ، فَيذَا فَض كي نمو  
  

  يو هنع نغتسي هممِعلى قَوذْم  
  قَهيداً صودع بسحي رِبتغي نمو  

  
  ومن ال يكَرم نفْسه مل يكَرمِ  

  هبِِسالَح هضوح نع ذُدي لَم نوم  
  

  يهدم ومن الَ يظلمِ الناس يظْلَمِ  
  قَةليخ نامرِىٍء م دنع كُنا تمهمو  

  
  ختفى على الناس تعلمِولو خاهلا   

  ومن ال يصانع يف أمور كثرية  
  

  3))يضرس بأنيابٍ ويوطأْ مبنسم  
ليس على التشكيك فيما قيل، بل بناه للمجهول لكثرة قائليه ) يقال(فقوله  

العلماء الذين قالوا هذا القول على صور التعبري عن ذكر عن األسانيد و به استغناًء
  :أوجزها يف كالمه، وهي هذه احلقائق الثالث اليت

أن زهرياً أمجع الناس للكثري من املعاين يف القليل من األلفاظ، ومراده  .1
                                                

دار الرائد - الثعاليب، بريوتاإلعجاز واإلجياز، أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل  - 1
  137: م1983-هـ1403، 2العريب، ط

  35: شرح شعر زهري بن أيب سلمى - 2
  96]: ت.د[منشورات دار مكتبة احلياة، -خاص اخلاص، أليب منصور الثعاليب، بريوت - 3
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أنه : أحدمها: حممول على وجهني) أمجع الناس: (وقوله. الصور وكثرا يف شعره
أنه : واآلخر. أمجع الناس من الشعراء والبلغاء يف اخلطب واألمثال والوصايا وغريها

د الشعراء على توكيد إخباره ملتردد أو شاك يف احلكم، فكأنه أطلق الناس وأرا
لو كان الناس كلهم شعراء كان أمجعهم للمعاين براعة يف إحكام الصور اليت : يقول

 نيعوي ،بناها، وإشارة إىل غزارة ظالهلا أو معانيها، فهو يعرف كيف يبين الصورة
جيعله بتلك املرتلة اليت تأيت يف أشعار هلا الشكل واهليئة ودرجة امليل والنظام، مما 

 .الشعراء اجلاهليني من غري حتقيق هذه املزية
أحضر املعلقة ليدل على أا دليل على مذهب القائلني بافتنانه يف التصوير،  .2

تلزم املعلقة يف احلكم على آخرها يف أن هذه احلكَم تشبه كالم  لكنه أثبت إضافةً
امها ومناسبتها ملوقعها يف القصيدة ومعاجلة أحوال األنبياء من جهة بنائها ومر

العرب مِكَالناس، وهي من أحسن ح. 
فجعل اهلاء ملتبسة يف ) وما منها إال غرة ودرة: (وختم الكالم بقوله .3

مرجعها، فإن أعدا على أبيات احلكمة فذاك وجه قوي لعودة الضمري إىل القريب، 
الكالم النقدي، وقد حوت الصور  وإن شئت رددا على معلقة زهري وهي أول

الغراء يف جبينها كاخليول الغراء، والدرر الثمينة املفتقرة إىل غواص صاع كزهري ن
بن أيب سلمى، فذاك وجه آخر يعود فيه الضمري على املعلقة وقد نسبت األبيات 

 .إليها، وهو وجه ضعيف يف سياق النص قوي يف ميل النفس
وال ريب يف أن هذه اآلراء اليت حتوط املعلقة تكشف عن علو قيمتها من اجلهات   

  .املذكورة اليت ال ينفك بعضها من بعض يف التقومي اجلمايل للصورة الوصفية فيها
  :  وطريقة عرضه 1النص

                                                
مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، : انظر - 1
 1/279: م1999- هـ1419، 3دار القلم، ط-حممد علي اهلامشي، دمشق.د: قيقحت
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واضح أن منهج الدراسة وخطتها مينعان من إثبات القصيدة يف موضع واحد، ألن 
واقعها من قوام القصيدة، ولو أن التذوق يقتضي الدارس الصور حتدد وفق م

استحضار النص إلدراك عالقة الصورة جباراا يف املقاطع األخرى، وعالقاا مبغزى 
وقد . وسيأيت منجماً وفق احلاجة اليت أوجبته.  واحد أو أكثر من مقاصد النص

  .ا تقدم وفاًء حلقهاصح قول العرب أن لكل مقامٍ مقاالً يقتضيه، فأوجبت اخلطة م
  :الصور يف املقطع األول

البد من حضور القسم األول من النص ليكون الكالم على حاضر يتقدم الدرس،   
ويغترف الدارس الصور مبوادها منه، ويسعى إىل حتليلها وتذوقها يف ضوء ما تقدم 

وجاء القسم األول من القصيدة يف ستة أبيات استوفت من نفس . من شروط
ر افتقاد أم أوىف وأيامها ومنازهلا ورحيلها قبل الرحيل، مث مالحظة حال الشاع

الديار بعد أن هجرها الناس صارت مرتعاً لألبقار الوحشية والغزالن، وذلك 
  :مبثوث يف قوله

-1- 
  ]تبدل األحوال[

  أَمن أُم أَوفَى دمنةٌ مل تكلّمِ.1
 

  
  فاملُتثَلَّمِبِحومانة الدراجِ  

 
                                                                                                              

ومنها أخذت األبيات وقام الدارس بتغيري ترتيب بعضها اقتضاء للنص، والقدماء كانوا يفعلون [
فخر الدين قباوة، .د: شرح شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة أيب العباس ثعلب، حتقيق] ذلك

، وشرح املعلقات : م1982-هـ1402، 1اجلديدة، طمنشورات دار اآلفاق -بريوت
حممد الفاضلي، بريوت : حتقيق) هـ486-(السبع، لإلمام عبد اهللا احلسن بن أمحد الزوزين

  ومنتهى الطلب  105: م1998-هـ1418، 1املكتبة العصرية، ط-وصيدا
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  ودار هلا بالرقْمتنيِ كَأَنها.2
 

  
 اجِعريٍ 1مشمِ 2وصعرِ مواشيف ن  

  بِها العني واآلرام يمشني خلفَةً.3 
 

  وأَطْالؤها ينهضن من كُلِّ مجثَمِ
  وقَفْت بِها من بعد عشرين حجةً.4  

 
 عرفْت الدار بعد توهمِفَْألياً  

   
  أَثايفَّ سفْعاً يف معرسِ مرجلٍ.5 

 
  

  احلَوضِ مل يتثَلَّمِ 3ونؤياً كَجِذْمِ 
  فَلَما عرفْت الدار قُلْت لربعها.6 

 
  

  أَالَ انعم صباحاً أَيها الربع واسلَمِ 
األبيات جتعل النص أربعة أقسام أساسية ميكن النظر إليها مرة الصور الوصفية يف  

األول افتقاد أم : على ظاهرها التعبريي، وأخرى على مستوى عالقتها بغرض النص
والثاين ختيل سكان املكان بعد رحيلها، والثالث وقوف الشاعر بعد إبراز  ،أوىف

فتقاد يف منتصف األبيات، العني واآلرام وااللتفاف على التقسيم للعودة إىل أثر اال
لضعاف  والرابع حتية املكان حتية تربز الشماتة يف النفس لتحول املكان سكينةً

احليوان املساملة بعد ما كان لقوم أم أوىف قبل احلرب واخلصام، وفيما يأيت دراسة 
  :هذه األقسام

                                                
  )مراجع: (الديوان - 1
  )وشم: (يف أكثر الروايات - 2
وكَم بالقَنان من محلٍ . البئر وسط الفالة: واجلُد ) كَجد(يف نسخة خطية للجمهرة - 3

 ومحرِمِ
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احلاضر يف السؤال عن أم أوىف هو سؤال يعرب عن افتقاد الشاعر هلا يف : االفتقاد
أثناء وقوفه على املكان، وما كان من شأا فإنه استحضار لتلك األيام اجلميلة 

عن أم أوىف بل سأل متعجباً من  - هو–فلم خيرب الشاعر عن سؤاله . بوجود أم أوىف
: فتساؤله يومئ إىل أمورٍ) أَمن أُم أوىف دمنة مل تكلَّمِ: (بقوله: شكوى الدمن منها

اضي، واستحضار صورة أم أوىف، وهي تتفقد أحواش املواشي، وكىن العودة إىل امل
إال وهي  1عن حركتها الدائبة بشكوى الدمن منها، فما من دمنة من دمن أم أوىف

. تشكو منها، وهذه الصورة للمرأة احلاذقة برعاية بيتها ونظافة حميطه يف البادية
ر الوصفية من جهة املؤثر وهذا وجه لتكلمها بلسان احلال إذا محل األمر على ظاه

  . القادم من املاضي
ومن جهة أخرى رمبا كانت الدمن تسأل الشاعر عندما مر ا يف هذه املنطقة عن 

هل بقيت دمنة من هذه الدمن مل تسألين عنها؟ أي مل تبق : أم أوىف، وتساءل منكراً
حبومانة (وحدد أماكن تلك الدمن اليت مر ا يف سريه. أي دمنة مل تسأل عنها

فكان منبع السؤال ليس من املكان بل من احلال األسطورية اليت ). الدراج فاملتثلم
إىل أم أوىف من الدمن نفسها،  الداخلية جعلت الشاعر يسمع أسئلة الشوق

فجعل  ،وقد خال من أهله ،فمصدرها حال الشاعر مرة وحال املكان مرة أخرى
مث أشار أنه مر . الدمن بوجودها ققلت ذاكرة املكان ال تنسى أم أوىف اليت كانت

ال أن هناك رقمتني ال رقمة املدينة وال سواها بل  2)جنبيت الوادي(بدارها بالرقمتني
هي موضع حمدد بني الرقمتني، ومها حوض الوادي، والبدو يسكنون الوديان يف 

                                                
: حتقيق) هـ321-(مجهرة اللغة، أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي: انظر - 1
  3/1313: م1988، 1دار العلم للماليني، ط-رمزي منري بعلبكي، بريوت.د
أمحد عبد : بية، إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العر: انظر - 2

 )رقم: (م1990، 4دار العلم للماليني، ط-الغفور عطار، بريوت
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 يف ت من أم أوىفكَوال شك أن الدمن بالرقمتني ش. الصيف واألعايل يف الشتاء
الذاكرة، وال بد أا سألت عنها بغياا الطويل عن تلك األماكن بلسان احلال، 
لكن الشاعر أراد ترك الدمن واإلخبار عن أحوال تلك الدار، فَبين أا قد جددت 
زينتها كما جتدد املرأة العجوز ومشها لتستعيد باستعادته أيام الشباب، وقد ولت 

  . د التوق إىل تلك األيام أي األحوال املصاحبة هلالكن احملاولة متجددة بتجد
أم أوىف، والدمن، : وهذا اجلزء تضمن مخس صور موصوفة صراحة أو ضمناً هي

وكلها متعلقة بأم أوىف من جهة وبغرض القصيدة من . واألماكن، والدار، واحليوان
ض من جهة أخرى، مما يوجب العودة إليها ابتغاء النظر إىل عالقة كل منها بغر

 . أغراض القصيدة
امرأة كانت لزهري : ((الريب يف أا كما تقول األخبار: أم أوىف  - أ

ربة  -كما تبدو بأوصافها-لكنها مل ترحل من نفسه رمبا ألا  1))فطلقها
بيت نظيفة إضافة إىل مجاهلا، ولعل ابن األعرايب يوضح صورة العالقة بني 

زهري يف شعره كانت امرأته،  أم أوىف اليت ذكرها: ((الشاعر وزوجه بقوله
فولدت منه أوالداً ماتوا، مث تزوج بعد ذلك امرأةً أخرى، وهي أم ابنيه 

  :2كعب وجبري؛ فغارت من ذلك وآذته، فطلقها، مث ندم فقال فيها
  لعمرك واخلطوب مغيرات         ويف طول املعاشرة التقايل

 أم أم أوىف         ولكن مظعن أوىف ال تبايللقد باليت  
  فأما إذ نأيت فال تقُويل         لذي صهرٍ أَذلْت ومل تذَايل

                                                
دار إحياء التراث -بريوت)  هـ356-(األغاين، أليب الفرج األصفهاين علي بن احلسني - 1

  10/287]: مصورة عن طبعة دار الكتب[العريب
  257: شرح شعر زهري بن أيب سلمى - 2
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  1))أَصبت بنِي منك ونِلت مني         من اللَّذات واحلُلَلِ الغوايل
فأم أوىف كما تبدو من اخلرب واألبيات ولود لكن أوالدها ميوتون، فتزوج كبشة أم 

منها، وجرى بينها وبني زهري، ما يغضبها فطلبت  كعب وجبري، فغارت أم أوىف
بشعره إذ رد الطالق إىل خطوب  ذلك الطالق، فطلقها، وقد صور الشاعر

وطول املعاشرة الزوجية اليت تطفئ ) مصائبه اجلسام بفقد ولده منها(الدهر
األشواق، وتكسر احلواجز بني الزوجني فتنكسر املهابة، وتبدأ املباغضة بالكالم 

  .وتنتهي بالطالق
ويرى الشاعر مظعن أم أوىف من بيته يف طريقها إىل بيت أهلها فيعلن وفاءه هلا 
بكراهية ذلك يف نفسه، وتعلق باله ا، لكن أم أوىف مل حتفظ من طول املعاشرة إال 

مث يوصيها أال تقول لذي قرابة أا أكرهت ). التقايل(آخرها إذ وقعت املباغضة
  .ي تعلم احلقيقة يف أا مل جترب على الطالقعلى ما هي فيه، وه

ويشري إىل أسباب تعلقه ا ما أجنبته له من أوالد فكانت أمينة يف محلهم ورعايتهم 
قبل أن يتخطفهم املوت، وكانت هي تصيب يف عيشها معه من اللذات والثياب 

  .الفاخرة والزينة املصاحبة هلا ما مل تصبه كثري من النساء عند أزواجهن
لتأيت احلق تاماً غري ) أم أوىف(فأم أوىف موصوفة بتلك األوصاف، فتخري امسها

منقوص، وال ينفع منها حمض الوفاء فاعترف بفضلها أا محلت أوالده ووضعتهم 
لكنها غفلت عن العشرة وما يتبعها من لذات اشتركا فيها يف تلك الليايل، وال تلك 

فأنزهلا مرتلة املنكر للمعروف، وأنزل نفسه . احللل اليت محلها إليها هدايا ود وحمبة
  .إا غادرة: مرتلة الوفاء، فجعلها كمن ينكر الفضل وينساه، ومل يقل

فاختيار امسها يناسب حال ابن ضمضم الذي جحد نعمة السلم والصلح الذي 
جيعله أبناء البوادي سيد األحكام، لكن ابن ضمضم انتقل إىل الغدر ومباشرة 

                                                
  10/313: األغاين - 1
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أم (فـ. ع من أم أوىف غدر أو ضرب، فال ينبغي اخللط بني األمرينالضرب، ومل يق
فصورا . تسمية تناسب طلب زهري املتخاصمني بوجوب الوفاء بالعهود) أوىف

الوصفية ترتبط مبرارة جيدها زهري أصابته برحيل أم أوىف وجحود السلم وقيمته يف 
  .حياة عبس وذبيان الذين يعيش بينهم

. واملرارة مما جرى يسريان يف جماري عروقه سواء بسواءفاحلسرة على ما فات 
فامتزج هم الشاعر وهم القبيلة، والتقت التجربتان يف مرمى واحد على ما بينهما 

  .من توافق وتباين يدركه ذوو البصرية
فالصورة الوصفية كصورة عبس وذبيان من جهة وصورة زهري وأم أوىف من جهة 

ق، واحلنني واحللم بالعودة إىل أيام الوفاق جارٍ عند أخرى، قبيلَ الفراق وبعد الطال
  .    طرف دون طرف آخر مما جيعل املصيبة مستمرة

جاءت يف املطلع عالمة من عالمات احلس الدالة على احليوانات : الدمن  -  ب
األليفة الغائبة غياب القبيلة عن وعيها للفتنة، وغياب أم أوىف عن زوجها، فهو 

م الستقرار القبيلة كما كانوا يوم كانوا ذه املنازل وتلك حياول إعادة تلك األيا
 .. األحوال من صالت الود والعشرة الطيبة

عن آثار احليوان الستعادة تلك األيام ) البعر والسواد(فهو يبحث من خالل الدمن 
) عبس وذبيان(والقبيلة) زهري وأم أويف(حبيواا وأناسها وأحواهلا على مستوى الفرد

أن جيد دار أم أوىف لكن أحواهلا ظلت مستورة مل تظهر على سطح  واستطاع
القصيدة ظهور الدمن والدار، ومل تطفح من القبيلة سوى هذه الدمن اليت تدل على 
تكدر اخلواطر بينه وبني أم أوىف، وليس لألحقاد حمل فيها، ألن احلب ال ميحى بني 

  .ه وبينهاالزوجني مهما تكن األسباب، وإال ما سعى للصلح بين
وكذلك حال عبس وذبيان فهم أبناء عمومة ال ميكن لدمن الصدور أن تكون 
حقداً بل هي عارضة تزول بالصلح ولو استطالت أزمنة ورم األنوف فيما بينهم، 
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ويرى أبناء البوادي مثل هذا احلرد منبعه مرض األنف ال مرض القلب، وتأيت الدمن 
ل من أجذام خمتلفة يف غري هذه احلال بني عبس مبعىن األحقاد إذا توارث الثأر قبائ

  .وذبيان
فالدمن عالمة على ما يف دوافع إبداع القصيدة يف الشاعر من التقاء اخلاص بالعام، 
وجتد أن ابن ضمضم خرج على أصل من أصول املنازعات بني األهل فجعلها كما 

كانت الدمن عنده لو كانت بني أجذام توارثت التباعد واللدد يف اخلصومة والثأر، ف
  .مبعىن احلقد دون العرف يف مثل هذه التجربة

ذوات الروائح ) املزابل(وتراكم الدمن واجتماع السواد القليل على القليل أدى إىل 
فزهري جعل . الكريهة على مستوى جتربيت زهري وزوجه أم أوىف، وعبس وذبيان

النظر عن تفاهة  جتربته مع أم أوىف صورة مصغرة للحرب بني عبس وذبيان بغض
أسباب الطالق واحلرب أو وجاهتها فإن املنبع اإلبداعي جيعلهما متشاني يف أكثر 

 .    من وجه
أراد زهري بن أيب سلمى التعلق باملكان للربط بينه وبني أم أوىف، : األماكن  -  ت

وهو ال يعلم ورمبا كان يعلم أن املكان قرينة من قرائن التذكر، ويف تعدد األماكن 
لألوقات املشتركة، واألحوال املشتركة، بينه وبني أم أوىف على تفاوت يف  تعدد

درجاا كاختالف األماكن يف تضاريسها، فهو من جهة يتذكر، ومن جهة أخرى 
يتقرب إىل أم أوىف مستعطفاً قلبها مبا تقدم من أحوال جرت بينهما يف تلك 

ا من النفس، على وفاء األماكن اليت انصرمت أيامها ومل تنقطع حالوا ومرار
ولعل تلك األماكن كانت جتمع قبيلة عبس وذبيان قبل أن يدب . يشده إليها

اخلالف بينهما، فليس يف القصيدة ما يدل على أن احملل كان سبباً لتفرق القبيلتني 
بل احلرب فرقتهما، فأبعدت كل منهما من اآلخر فانصرف كل فريق إىل جهة، 

يستعطف قلوب الفريقني للعودة إىل أحواهلما يف تلك  فكأنه بذكر هذه األماكن
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 .األيام املاضية ويف تلك األماكن الظاهرة للعيون
األول خيص الشاعر والثاين خيص املتخاصمني من : فثمة مستويان لرسالة األماكن

والشاعر بذكرها حيرك الذكريات لترق القلوب بتذكر أيام الصفاء . عبس وذبيان
وما فيها من تعاون يف بناء احلياة، ومتعة يف تذوق تعبها، ولذة يف تذكر أفراحها؛ 

سان، وخزائن هلا يرجع إليها وقت احلاجة، ألن الزمان واملكان أوعية لتجارب اإلن
وليس هناك وقت يستبد به احلنني من األحوال املضادة أليام الوصل بينه وبني أم 

فهل إذا تذكروا تلك األيام واألماكن حنت أرواحهم .. أوىف، وبني عبس وذبيان
 إىل السالم واالطمئنان؟  

ر لكن الدار تدل على اإلشارة إىل الدار ال ينفي وجود بيوت الشع: الدار  -  ث
حزونة األماكن، واملزاوجة بني بيوت الشعر ودار احلجر، وهي تشري إىل صعوبة 
الشتاء، وشدة احلاجة إىل الديار اليت ال تقتلعها الريح وال جيرفها السيل يف الشتاء أو 
الربيع، واستدارة الدار أي خلوها من الزوايا احلادة والقائمة جتعل االلتفاف فيها 

الناس حول مواقد النار فيها أو مراقدها ضرورة توجب السكينة وااللتحام بني بني 
واستدارة الدار تعرب عن االلتفاف على األيام .. أفراد األسرة وال سيما الزوجان

وااللتفاف إىل أيام االجتماع اليت كانت فيها الدار مأوى جيمع أفراد األسرة وال 
ىن البينية ال على جهة التعدد مرة هنا ومرة يفرقها، وقد جعلها بالرقتمني على مع

هناك، ورمبا كانت الدار على مقربة من دفة الوادي طلباً للسالمة من الغرق، ورمبا 
كان الوادي من أودية اجلبال فتكون الدار على جنب اجلبل من طرف وعلى أول 

عان ويف الدار م. طلباً للنجاة من السيول اجلارفة.. وهدة الوادي من طرف آخر
للسكينة والستر واالطمئنان، وهي باقية هناك يف تلك الدار حفظتها الدار وضيعها 

 ..الناس
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فما أقرب .. فتلك دار أم أوىف واحدة من دور عبس وذبيان قبل أن تفترق القبيلتان
وما أدهلا على غرض الشاعر من الدعوة إىل !! الدار من املكان واإلنسان واحليوان

 .    على ما يف الدار من احلضارة والعمران! ىل أيام االطمئنانهجر احلرب والعودة إ
األبقار الوحشية، (حضر إىل ديار أم أوىف نوعان من احليوان: احليوان  - ج

وختري اسم العني لألبقار؛ ) بِها العني واآلرام يمشني خلفَةً: (لقوله) والغزالن البيض
واآلرام دون تسمية الغزالن ليدل  -لصفةإذا تعديت االسم إىل ا–ألا متأل العني 

عل ألواا، والعرب تذكر البقر الوحشي لإلشارة إىل مجال العني، وتتخري الغزالن 
لطول األعناق، وهي تستحب هاتني الصفتني، فإذا أضيف تعدد ألوان األبقار، 
وبياض لون الغزالن، وتوفر األعشاب اليت تناسب كل نوع منها خرجت إىل أن 

اغتنت باحليوان بعد جلوة أهلها من عبس وذبيان، وأن طول مدة اهلجران  الديار
ويلفت النظر تعدد جمامث أبناء ) وأطالؤها ينهضن من كل جمثم: (أدى إىل تناسلها

مبعىن ) ميشني خلفة(ومما وصفت به العني واآلرام  .الغزالن اليت جتثم قرب أمهاا
لوال قول  1))بعد فوج واحداً بعد واحد فوجاً: ((تتقدم األبقار وتتبعها اآلرام أي

فجعل مشيها يف الديار ال إليها، فاختلف العلماء يف ) ينهضن من كل جمثم(الشاعر 
خمتلفات : ((وقيل 2))تذهب هذه وجتيء هذه((متخالفات أي ) خلفة( مراده فقيل

جتعل فاستعراض هذه الصفات جمتمعة أو متفرقة  3))يف أا ضربان يف ألواا وهيئتها
: وبرع الشاعر يف عرض مشهدين. الصفة حية لألبقار واآلرام يف مشيتها وتكاثرها

مشهد األمهات املاشيات على ختالف يف الذهاب واإلياب أو التتابع أفواجاً يدل 
                                                

 )خفل(1/616: مجهرة اللغة - 1
 )خلف(4/1355: الصحاح - 2
-عبد السالم سرحان، القاهرة.د: حتقيق)هـ)-370ذيب اللغة، أليب منصور األزهري - 3

  )خلف(7/399: م1964-هـ1384الدار املصرية للتأليف والترمجة، 
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على االمتالء والشبع والرغبة يف احلركة، وكلها يف هذا املشهد يتحول الشاعر إىل 
وإن كنت أرجح أن هذا اللفظ يطلق على  1))يءالولد الصغري من كل ش((أطالئها

أوالد الظباء دون األبقار، ومواسم الوالدة بني األبقار والغزالن خمتلفة، واالختالط 
على هذا النحو ضرب من التخيل، ألن الغزالن جتفل من األبقار تدانيها وال 

)  خلفةميشني(مشهد للكبار : لكنهما مشهدان..ختالطها ختاف من قروا ومزامحتها
إحياء بالضحى من النهار، مما يعطي املشهدين ) ينهضن من كل جمثم(وآخر للصغار

 .مجالية متتع النفس وتفتح الرغبة على احلياة
وغرض هذه الصور الوصفية للحيوان أا صارت يف ديار أم أوىف، واألمان يلف 

س وال املكان ويشمل كبار احليوان وصغاره، فال خوف من عدوان ضار وال مفتر
قبالة صورة الناس الذين حرموا املتعة من املشهد املوصوف وهذا . صياد من الناس

) زهري وأم أوىف(هذه األماكن فهجروها باحلروب والعداوة، فاختل سالم األسرة
ومت السالم لضعاف احليوان من آكالت ) عبس وذبيان(واختل سالم القبيلة

  ).البقر واآلرام(العشب
صوفة صورة الشاعر، وقد وقف على دار أم أوىف بعد عشرين وأبدت اللوحات املو

سنة من هجرها، يبحث فيها عن بقايا أم أوىف يف الدمن واألثايف يسترجع صورا 
وهي ختبز وتطبخ على األثايف، وهي جتوب حول البيت تطأ بأقدامها الدمن فتشكو 

نها إال منها، ومن دأا وسعيها، وبعد وقت ومشقة عرف الدار، وما حبث ع
وقال للربع ) أهلها/ربعها(ليستحضر أم أوىف وأيامها، فلما عرف الدار استحضر 

فدعا له بطول اخلري ) أال انعم صباحاً أيها الربع واسلم(وهو يريد أهله) املكان(
العميم ودعا له بالسالمة من البلى، فحياه حتية اإلقبال، وهو يريد حتية االنصراف 

                                                
إبراهيم .مهدي املخزومي ود.د: الفراهيدي، حتقيقأليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد العني،  - 1

  ) طلى( 452/ 7: هـ1405، 1منشورات دار اهلجرة، ط-السامرائي، إيران، قم
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وال ريب يف أنه حيا املكان أول . إلقبال والتوديع معاًفجمع يف التحية الدعاء ل
وصوله لكنه مفَن جعل التحية يف آخر املقطع الشعري ليستغين بتحية الوداع عن 

واحلق أن التحية للمكان وأهله فيها مشاتة خفية بالراحلني عنه ممن . حتية اإلقبال
ان إقامته تعريضاً بذوي تركوه للحيوان، بسبب العداوة والثأر، فهو يبارك للحيو

  .              العقول الذين هجروه
يف هذه الصور الوصفية خال املكان للحيوان والدمن املستجدة، وخال من اإلنسان، 
فأين ذهب أهل املكان لعلهم ارحتلوا وتفرقوا بعد الرحيل، وبعد اخلصام، وأخذ 

م وإىل ديار أم أوىف فحكيم العرب يدعوهم إىل السال..يطلب بعضهم بعضاً بالثأر
وهذا ما يرشح . حيث كان االلتئام واحلب لعلهم حينون مثله إىل تلك األيام

إىل فراق نساء عبس وذبيان، وقد ارحتلن إىل اهول أو  أوىف االنتقال من فراق أم
فما تلك الصور الوصفية للظعائن؟ وما عالقتها . الوديان حيث خيتبئ الضعفاء

  !! ؟)من احلرب والدعوة إىل السالم التنفري(بغرض القصيدة
  :صور الظعائن-2

رمزية مكثفة  تهال ريب يف أن مشهد الظعائن جزء من موضوع القصيدة، وقيم
أحدمها يشتبك باحلياة واآلخر ينبثق : موضوعة خلدمة غرض القصيدة، فلها بعدان

ر فما صو. من الفن اإلبداعي الذي تعبده زهري وأفرغ جمهوده فيه، وهو الشعر
الظعائن؟ وما عالقتها بغرض الشاعر؟ ولإلجابة عن التساؤالت ميكن عرض ما قاله 

  . الشاعر أوالً مث التويل إىل الصور فيها على ما رسم من قبل
-2-  
  ]تبصر الظَّعائن[

  تبصر خليلي هلْ ترى من ظَعائنٍ.7
 

  
  تحملْن بالعلياِء من فَوقِ جرثُمِ 
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8 .لَّةكتاقٍ وع ماطنَ بِأَنلَوع  
 

  
  وِراد حواشيها مشاكهة الدمِ 

 9 .نظَرمو لَّطيفل لْهىم فيهِنو  
 

  
  1أَنيق لعنيِ الناظرِ املُتوسمِ 

 10.هنعزمثّ ج وبانالس ننَ مرظَه  
 

  
  2ومفْأَمِعلى كلِّ قَيينٍ قَشيبٍ  

 11.هنتعلُونَ مي وبانيف الس كْنروو  
 

  
  3علَيهِن دلُّ الناعمِ املُتنعمِ 

 -3-  
  ]حكاية الظعائن[

12.ةرحنَ بِسرحكُوراً واستنَ بكَرب  
 

  
  4فَهن ووادي الرس كاليد للفَمِ 

  وحزنهجعلْن القَنانَ عن يمنيٍ . 13 
 

  
  1وكَم بالقَنان من محلٍ ومحرِمِ 

  كَأَنَّ فُتات العهنِ يف كلِّ منزِلٍ.14 
 

  
                                                

، وترتيبه هنا من 11ويف نسخة أخرى نسخة البجاوي رقم . يف الديوان 9: البيت رقم - 1
  نسخة أخرى  

 )12(البيتيف الديوان، ويف نسختنا رقم  14: البيت رقم - 2
 )14(رقم البيت يف نسختنا  - 3
  )10(البيت يف نسختنا رقم - 4
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  نزلْن بِه حب الفَنا مل يحطَّمِ 
 15.هقاً جِمامرنَ املاَء زدرا وفَلَم  

 
  

  وضعن عصي احلاضرِ املُتخيمِ 
القصيدة البد من حتديد موقع الشاعر من املشهد، واملشهد  يف هذا اجلزء من 

ووظيفته لناظره على اختالف أحوال الناظرين إليه، وحركة الظعائن مصحوبة 
وما يستفاد من . بأحواهلن، مث حكاية الظعائن من البداية إىل استقرارهن على املاء

  .هذه الرحلة من جهة عالقتها بغرض القصيدة
  :موقع الشاعر

الشاعر يف أثناء وقوفه على دار أم أوىف أن يسترد موقفاً من مواقف احلياة  حاول
املاضية من باب افتقاد تلك احلياة بأبعادها كلها، وال سيما ما يتصل بالظعائن، 
على طريقة التذكر واالنطالق منه إىل التفكر فانبعثت حياة الظعائن من موقعه 

من باب  - يف زعمي-وهذا التعبري ) ليليتبصر خ: (مشاهداً ومتفرجاً إذ يقول
التجريد أي كان الشاعر خياطب نفسه، جرد منها شخصاً آخر خياطبه كما لو كان 
منفصالً عنه، وهو من باب حديث النفس، فيدعو نفسه إىل التفكر والتأمل يف هذا 
املكان، يف أحوال أهله، ويتساءل عن تلك الظعائن اليت تظعن من هذا املكان إىل 

ه، فهو يفتقدها، ويعيد من الذاكرة بعض صورها، وحياكي أحوال املقيمني غري
الذين يرقبون أحوال الناس يف ديارهم، فتراهم يراقبون الذاهبني منها واآليبني إليها، 
وحني تبتعد الظعائن يستعني املرء بإحدى يديه فيضعها فوق حواجبه ظناً منه أن 

 تدعفإن ب. فال يتشتت فريى ما مل يكن يراه اليد على هذا النحو جتمع طاقة البصر
الظعائن احتاج إىل عيين صاحبه يف الس فيدعوه إىل تبصر تلك الظعائن؛ فلعله 
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وما تزال هذه الصورة على هذه األوصاف يف القرى والبوادي . يرى ما مل يره
  .العربية

يد أن يتفكر يف والدعوة إىل التبصر دعوة إىل التفكر والتأمل والتعرف معاً، فري
والتأمل يف ) رمبا بسبب احلرب(هذه األرض اخلصبة كيف ارحتلت منها الظعائن

. أحوال النساء يف هذه األيام بقياس احلاضر باملاضي ملراقبة الفروق ومالحظتها
  .وتأمل املسافة بني الشقاء والسعادة الستعادا

الم اليقظة يف تصور ويف آخر احلكاية تبني أن الشاعر كان حيلم حلماً من أح
للتنفري من ) ماء من غري محاية(أحوال النساء، وهن يطلنب احلياة يف وادي الرس

  . احلرب اليت تذهب حبمان من الرجال
  :الظعائن

ومن هذا املوقع االفتقاد والتذكر واالستحضار والتفكر والتأمل استعان بإحضار 
: على طورين) إن افترقا فال ظعينةمجع ظعينة، والظعينة املرأة يف اهلودج ف(الظعائن

  .والبعث واالنتشار طور االفتقاد والتذكر والتأمل وطور احلكاية واالعتبار
هل : (ففي طور االفتقاد ينبغي مالحظة مجالية حركة الظعائن املفتقدة بقوله

يوم وقوف (فأنت ال ترى اليوم النفي استفهام خرج إىل معىن) ترى من ظعائنٍ
كنت تراها باألمس، وتستخرج الذاكرة مشهد الظعائن من  ظعائن كما) زهري

طبقاا الدفينة يف سياق االستفهام اإلنكاري على جهة تذكرها، فبدأت رحلتها من 
وتتبع الستائر  1)جتاه اجلواء(وجرمث  2بني القَنان وترمس 1)ماء لبين أسد(فوق جرثُم

                                                
معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، أليب عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز : انظر - 1

 1/256: هـ1403، 3عامل الكتب، ط-بريوت) هـ487-(البكري
: م1995، 2ط دار صادر،-بريوت) هـ626-(معجم البلدان، ياقوت احلموي - 2
  )جرجان(2/119
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ا يدل على سيادة ذويهن، وهيئاا وألواا، وقد حملَ النسوة يف اهلوادج، مب
مث قطعنه وهن يعتلني  2وخرجن من السوبان حيث ماء جرمث من السوبان نفسه
مث ) مفأم(والسعة) قشيب(غبيطاً حتت الرحل منسوباً إىل بين القني موصوفاً باجلدة

جعلن السوبان خلف أوراك اإلبل بعد أن اجتزن ما غلظ منه، عليهن آيات النعومة 
  .التنعم بنعم احلياة مما يؤكد انتسان إىل سادة القوميف أبشارهن، و

ويف طور احلكاية استعاد الشاعر بداية الرحلة مضمومة إىل ايتها، فكأنه لشدة 
شوقه  استخرج لباب الرحلة فعرضه أوالً يف محأة االفتقاد، مث سكن الشوق شيئاً 

) بكوراً واستحرن بسحرةبكرن (ففي بداية الرحلة. فشيئا فاستعاد أوهلا وآخرها
فتخرين التبكري يف الرحلة خوفاً من احلر، وقاربن وادي الرس بعد أن انطلقن من 
ماء جرمث، وجعلن جبل القنان عن أميان، وما أكثر الناس فيه، ففيهم العدو الذي 
حيل دماءهن، وفيهم الصديق الذي حيرم دماءهن، فهن رمبا بكرن الجتناب األذى، 

خلصوم، وصور غناهن مرة أخرى مبا يتركنه يف حمطات االستراحة من وتوقع نوم ا
  .فتات الصوف املشبه بعنب الثعلب يف محرته واستدارته، وتكويره

فقضى ذا الوصف ابتداء الرحلة من جهة التوقيت، وأمت ما بدأه من االنطالق، 
ه تصوير فأوحى أن ههنا انطالقاً جديداً رمبا من مرتل استراحة نزلن به، فتم ل

  .الرحلة من ماء جرمث إىل وادي الرس
ويف اخلتام وجدن يف وادي الرس ماء جمتمعاً يف سرير الوادي صافياً يعكس زرقة 
 السماء مل تكدره يد الناس أو أقدام البهائم واألنعام، فأقمن على املاء، ووضعن

املستمد يف  مث ختم املقطع جبعل الوصف ضرباً من احللم الفين. عصا الترحال جانباً
هيئته من الذاكرة، ويف غايته اإلمياء إىل أن النساء ستفقد أزواجها يف احلروب، 
                                                                                                              

 )جرجان(2/375: معجم ما استعجم - 1
 ) بطحاء مكة(1/257: معجم ما استعجم: انظر - 2
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وسريحلن طلباً ملاء احلياة عند رجال آخرين، ومعلوم أن املاء جملبة للناس والطري 
وهو ذا الرمز حيرض على السالم من باب حتريك الغرية على النساء أو . واحليوان

) من فوق جرمث(لظعائن جتد ظعائن زهري انتقلت من ماء بين أسدومن رحلة ا. احلرم
والتجديد يف أن اهلجرة أو الرحلة مل . إىل ماء وادي الرس، واألماكن كلها يف جند

لكنها كانت بسبب ضياع الشعور باألمان  -كما نقدر-تكن بسبب جفاف املاء
بوجود الرجال مع  واملشهد مل حيمل أي إحياء. والسالم أو احلرب بني عبس وذبيان

فالصورة الوصفية دلت على أن من بنات األغنياء من خالل . النساء أو حوهلن
وهن ناعمات مل )كرمية(الستائر اليت تشبه الدم، وهي من كرائم األموال معتقة

.. يعملن عمالً بأيديهن، ومل تر جلودهن الشمس، ألن منعمات وخمدومات
فكانت ). وكم بالقنان من حمل وحمرم(الطريقوفيهن شيء من قلة اخلربة مبخاطر 

ظعائن زهري ترحتل من ماء إىل ماء، وكانت ترحتل آمنة يف طريقها، وصارت تلك 
عن ماء للحياة جديد يف مكان آخر  - باحلرب-احلياة مفقودة، وصار حبثهن اليوم

  .   عند رجال آخرين
  :صور الصلح واملدح

ية مادحه، وصورة القيم الالصقة ال ريب يف أن صورة املمدوح فرع على رؤ 
  :به جزء مما حيلم به الشاعر من املواقف والقيم، يدل على ذلك قول الشاعر

-4-  
  ]السعي بالصلح واملدح[ 

  سعى ساعيا غَيظ بنِ مرةَ بعدما.16
 

  
  تبزلَ ما بين العشرية بِالدمِ 

  طَاف حولَهفَأَقْسمت بِالبيت الذي .17 
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  رِجالٌ بنوه من قُريشٍ وجرهمِ 
  يميناً لَنِعم السيدان وجِدتما.19 

 
  

  علَى كُلِّ حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ 
  تداركْتما عبساً وذُبيانَ بعدما.20 

 
  

  تفَانوا ودقّوا بينهم عطر منشمِ 
  وقَد قُلتما إنْ ندرِك السلم واسعاً.21 

 
  

  بِمالٍ ومعروف من األمرِ نسلَمِ 
  فَأَصبحتما منها على خريِ موطنٍ.22 

 
  

  بعيدينِ فيها من عقُوقٍ ومأثَمِ 
  عظيمني يف عليا معد هديتما.23 

 
  

  من املَجد يعظُمِومن يستبح كَرتاً  
  فيهِم من تالدكُم 1وأَصبح يجري.24 

 
  

  مغانِم شتى من إفالٍ مزنمِ 
 25.تحبفَأَص باملئني فّى الكُلُومعت  

 
  

  ينجمها من لَيس فيِها مبجرِمِ 
  ينجمها قَوم لقَومٍ غَرامةً.26 

 
  

 لَممِ وجحلَء مم مهنييِقوا برهي  
  

                                                
  )يحدى(يف بعض نسخ اجلمهرة  - 1
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  :ألقى الشاعر مجلة إخبارية على مجهوره يف تلك األيام جاءت يف مطلع هذا املقطع
  سعى ساعيا غَيظ بنِ مرةَ بعدما.16
 

  
  تبزلَ ما بين العشرية بِالدمِ 

باألمر، ولكن فيه لزوم فائدة للشاعر أن فما يف اخلرب من فائدة للجمهور؛ ألنه عامل   
علمه مبا كان من الرجلني يلزم منه مدحهما اقتضاء لعظمة املوقف، وال يغري من 
األمر أن يكون هناك شك يف أمسائهما، أمها احلارث بن عوف وهرم بن سنان أم 

؟ لكن الشاعر ترك ضمري الغيبة واإلخبار، 1احلارث بن عوف وخارجة بن سنان
نعم (ضر صورة الساعيني إىل الصلح، وأخذ خياطبهما حالفاً على أما واستح

) لنعم السيدان وجدمتا(مييناً إنكما : أي) لنعم(وأقسم وأكد قوله بالالم) السيدان
متخيالً أن منكراً ينكر قوله فيهما، فأراد أن يزيح اإلنكار بالقسم والالم؛ ألن 

فالسيادة بالتسلط . لح يف معهود الناسالسيادة والبطولة ليست يف السعي إىل الص
والبطولة يف احلرب، فجعل البطولة يف دفع احلرب واخلروج منها ومن ويالا، 

ومها يدفعان ديات القتلى من . وجعل السيادة يف إيثار اآلخرين على أبنائهما
ويف موقف الرجلني بطولة ال تقل عن بطولة . خالص أمواهلما منجمة على دفعات

يف احلروب القائمة على أسباب وجيهة، ويف موقف كل منهما إنكار من الفرسان 
) معد(فالصورة الوصفية جعلتهما يف عليا . قبيلته يف ابتعاده من مربد الثأر والحسيه

سواء جنحت جهودمها أم مل تنجح؟ مث أرسل رسالة إىل أحالف ذبيان يف احلرب، 
  فماذا جاء فيها؟

  :الرسالةصورة األحالف يف 

                                                
شرح القصائد العشر، اخلطيب التربيزي، تعليقات اإلمام حممد اخلضر حسني، إعداد : انظر - 1

  160: م1996-هـ1416سينية للكتاب، الدار احل-علي الرضا احلسيين، دمشق: وضبط
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توجهت الرسالة إىل األحالف من بين أسد وذبيان خبطاب يتناول وصفاً لظاهر 
األمر وباطنه، ويدعو فرقاء احلرب إىل الكف عنها بإخالص النية والعزمية يف قبول 

  :  الصلح من غري إضمار للخديعة أو نية للغدر، فقال
-5-  
  ]رسالة إىل األحالف[

27.ع الفغُ اَألحبلن مالةًفَمي رِسن  
 

  
  هلْ أَقْسمتم كُلَّ مقْسمِ: وذُبيانَ 

 28.ورِكُمدما يف ص اللَّه نمكْتفَالَ ت  
 

  
  ليخفَى ومهما يكْتمِ اللَّه يعلَمِ 

 29.رخدتابٍ فَييف ك عوضفَي رؤخي  
 

  
  فَينقَمِليومِ احلسابِ أو يعجلْ  

 30.مذُقْتو متملإالّ ما ع با احلَرمو  
 

  
  وما هو عنها باحلَديث املُرجمِ 

  مىت تبعثُوها تبعثُوها ذَميمةً.31 
 

  
  وتضر إذا ضريتموها فَتضرمِ 

  فَتعركُكُم عرك الرحى بِثفَالها.32 
 

  
  وتلْقَح كشافاً ثُم تنتج فَتتئمِ 

 33.مكَلُّه أَمانَ أَشلْمغ لَكُم جتنفَت  
 

  
  كَأَحمرِ عاد ثُم ترضع فَتفْطمِ 
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  فَتغللْ لَكُم ما ال تغلُّ ألهلها.34
 

  
  قُرى بِالعراقِ من قَفيزٍ ودرهمِ 

  حالَلٍ يعصم الناس أَمرهملَحيٍ .34 
 

  
  إذا طَرقَت إحدى اللّيايل بِمعظَمٍ 

 35.لَهبت رِكدنِ يغرامٍ فَال ذُو الضك  
 

  
  والَ اجلارِم اجلَاين علَيهِم بِمسلَمِ 

  رعوا ظمأهم حىت إذا أوردوا.36 
 

  
  غماراً تفَرى بالسالحِ وبالدمِ 

  فَقَضوا منايا بينهم ثُم أَصدروا.37 
 

  
  إىل كٍَأل مستوبلٍ متوخمِ 

ففي معسكر ذبيان وأحالفهما أناس يؤمنون باهللا، ويؤمنون باليوم اآلخر، وفيهم  
أناس يؤمنون باهللا، ويؤمنون أن العقوبة مقدمة أو معجلة ملن خيادع الناس يف الدنيا، 

  .هلم لكنهم عقالء، وإىل أناس ال يؤمنون بأبعد مما يرونوتوجه ألناس ال ديانة 
فحذر الفريق األول من ) 29-27(األبيات هلم أما املؤمنون بنوعيهم فقد جعل

كتمان أمر اخلديعة أو الغدر يف صدورهم أو نفوسهم، ألن اهللا يعلم ما يكتمون، 
يامة؛ ألن وسيكتب ما أضمروه، وإن كتبه فال غفران له، وسيأيت عذابه يوم الق

) أو يعجل فينقم: (وحتدث إىل الفريق اآلخر بقوله. أعمالكم يف تلك الصحائف
مينع من اجتماع األمرين لفريق واحد، فتعجيل العقوبة لديهم مبصيبة ) أو(ولفظ 

  .تقع للفاعلني أو أحد ذوي القرىب هلم
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عيناً مست) 37-30(وأما الفريق الثالث فأصحاب العقول الذين خاطبهم باألبيات 
بتذكريهم مبا علموه من شأن احلرب عن آبائهم األولني، وما خربوه من معانام أو 
ذاقوه من ويالا، وأن احلرب كالنار إذا أرادوا إشعاهلا اضطرمت، وكالغالل إذا 
زرعوها أنتجت، ولكنها لن تنتج ما تغله أرض سواد العراق بل ستنتج املوت 

ب كذلك فال ينبغي االقتراب منها فالبد من فإن كانت احلر. واملآسي واألحزان
  .البعاد

  :واما الفريق الرابع الذين ال يرون أبعد من حواسهم فقد خاطبهم بقوله
49.بصت نشواَء مطَ عبا خاياملَن تأَير  
 

  
  تمته ومن تخطىْء يعمر فَيهرمِ 

واحلياة فأراد أن يذكرهم مبوقفهم من موت  فهم ال يؤمنون باهللا أو أقداره يف املوت 
الناس، فهم يرون املنايا ختبط يف الناس كخبط الناقة العشواء من غري بصر وال 

وأن من أصابته عشوائياً مات، ومن سلم منها عاش . بصرية يف التقدير أو العقل
فال  فإن كان اعتقادكم باملوت صحيحاً من العلل والطعن. وطال به العمر واملقام

ينبغي املشاركة يف احلرب؛ ألن ناقة املنايا العمياء حاضرة هناك فهل أنتم منتهون 
فالرسالة محلت صوراً للحرب موصوفة ألصحاا ! عن املشاركة يف احلرب؟

ليلزمهم مبا يقولون أو يؤمنون، فيكون منهم هجر للحرب وامتناع من املشاركة 
  .فيها

نت ا وفق رؤى املخاطَبني والرسالة وصفت احلرب بأوصافمنها، وصور فِّر
ومواقعهم فيها، فابتغت منهم أن يبتعدوا عنها، وأن يأخذوا سبل السالم ، وميتنعوا 

  .عن نيات الغدر أيضاً
  :صورة ابن ضمضم وقبيلته
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كأن الشاعر علم مبا كان جيري من حديث يف أمر الصلح عند ذبيان وحلفائها، 
الناس يضمر شراً باتفاق السالم بني عبس وذبيان فإذا  وكأنه ظن أن هناك تياراً من

  : األمر حمصور بابن ضمضم على قول الشاعر إذ يقول
-6-  
  ]مكر ابن ضمضم[

38.هِملَيع رج احلي مري لَنِعملَع  
 

  
  مبا ال يؤاتيهِم حصين بن ضمضمِ 

 39.ةنكتسى كَشحاً على موكانَ طَو  
 

  
  فَالَ هو أَبداها ولَم يتجمجمِ 

  سأَقضي حاجيت ثُم أَتقي: وقَالَ.40 
 

  
  عدوي بِأَلْف من ورائي ملْجمِ 

  فَشد ولَم ينظُر بيوتاً كَثريةً.41 
 

  
  لَدى حيثُ أَلْقَت رحلَها أُم قَشعمِ 

  السالحِ مقَذَّفلَدى أَسد شاكي .42 
 

  
  لَه لبد أَظْفَاره لَم تقَلَّمِ 

 43.هبِظُلْم باقعي ظْلَمى يترِيٍء مج  
 

  
  سريعاً وإالّ يبد بالظُّلْمِ يظْلمِ 

حاول زهري عزل ما جاء به ابن ضمضم بعيداً من طباع قبيلة بين ذبيان اليت   
سجيتها الصدق والوفاء بالعهد، ووصف ابن ضمضم غادراً يطوي خاصرته على 
غدر وشر، وقرر يف نفسه قضاء حاجته للثأر، وحيتمي بألف حصان ملجمٍ أي 
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ه فتحقق له الغرض بألف فارس من قومه، مث أراد حتقيق غرضه بالوصول إىل حاجت
القريب، ومل يتحقق له الغرض البعيد بإعادة احلرب مرة أخرى؛ ألن ما بناه يشبه 

وألنه وقع على أسد هو احلارث بن عوف أو هرم بن ) أم قشعم(بيت العنكبوت
  .سنان، فذكر ما يناسب املفرد وأراد كالً منهما على أنه شجاع ال يقبل الظلم

  :عودة إىل صورة املديح
  :د زهري املديح ليؤكد معاين متقدمة يف الدراسة إذ يقولوعا 

-7-  
  ]عودة إىل املدح[

44.مهاحرِم هِملَيع ترا جم كرملَع  
 

  
  دم ابنِ نهيك أَو قَتيلِ املُثَلَّمِ 

  وال شاركَت يف احلَربِ يف دمِ نوفلٍ.45 
 

  
  املُخزمِوال وهبٍ فيها وال ابنِ  

 46.هنلوقعوا يحبأَص مفَكُالً أَراه  
 

  
  عاللة ألف بعد ألف مصتمِ 

  تساق إىل قومٍ لقَومٍ غَرامةً.47 
 

  
  صحيحات مالٍ طالعات بِمخرمِ 

فالساعيان مل يشاركا يف احلرب ال برمح وال سيف، ومل يقتلوا أحداً من الرجال  
املذكورين يف األبيات، وعلى بعدهم من احلرب فقد بادروا إىل دفع ديات القتلى 
غرامة من غري أن يقترفوا جرماً، ويسلموها ألفاً بعد ألف ليعود السالم إىل القبيلتني 

ا يعود السالم إىل دار أم أوىف؛ فيلتئم الشمل هنا من جديد، ولعله إذا قام بينهم
  . وهناك، وتعود احلياة إىل الفريقني من املتخاصمني من جديد
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  :صورة الداء والدواء
اجتمع لزهري املزين يف غربته عند أخواله مدارك احلكمة والتعقل، وتولد لديه 

  :اتمع فقال شعور باحلاجة إىل جمموعة من األدوية اليت يواجه ا أمراض ذلك
-8-  
  ]دواء احلرب وحكمة العقل[

48شعي نوم اةاحلَي فيكَالت تمئس  
 

  
  ثَمانِني حوالً ال أَبا لك يسأَمِ 

 49.بصت نشواَء مطَ عبا خاياملَن تأَير  
 

  
  تمته ومن تخطىْء يعمر فَيهرمِ 

 50. أيترهندع لْمخِ ال حيالش فاهس  
 

  
  وإنَّ الفَىت بعد السفاهة يحلُمِ 

 51.لَهسِ قَباَألممِ ووا يف اليم لَموأَع  
 

  
  ولَكنين عن علمِ ما يف غَد عمِ 

 52.ةورٍ كَثرييف أُم صانِعلَا ي نمو  
 

  
  ويوطَأْ بِمنِسمِيضرس بِأَنيابٍ  

 53.هلْ بِفَضلخبلٍ، فَيذَا فَض كي نمو  
 

  
  على قَومه يستغن عنه ويذْممِ 

 54.هبِِسالَح هضوح نع ذُدي لَم نمو  
 

  
  يهدم ومن الَ يظلمِ الناس يظْلَمِ 
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  ينلْنهومن هاب أَسباب املَنايا .55
 

  
  ولَو رام أَسباب السماِء بِسلَّمِ 

 56.هجاجِ، فإنالز افعصِ أَطْري نوم  
 

  
  يطيع العوايل ركِّبت كُلَّ لَهذَمِ 

  ومن يوف ال يذْمم ومن يفْضِ قَلْبه.57 
 

  
  إىل مطْمئن البِر ال يتجمجمِ 

  عرضهومن يجعلِ املَعروف من دون .58 
 

  
  يفره ومن ال يتقِ الشتم يشتمِ 

 59.يف غري أهله لِ املَعروفجعي نمو  
 

  
  يعد حمده ذَماً عليه ويندمِ 

 60 .قَهيداً صودع بسحي رِبتغي نمو  
 

  
  يكَرم نفْسه مل يكَرمِومن ال  

 61.هفْسن اسلُ النحرتسلْ يزال ي نمو  
 

  
  والَ يعفها يوماً من الذُّلّ يندمِ 

 62.قَةليخ نامرِىٍء م دنع كُنا تمهمو  
 

  
  وإنْ خالَها تخفَى على الناسِ تعلَمِ 

 63 . نى مرت نجِبٍوكَائعم لك تصام  
 

  
  زِيادته أَو نقْصه يف التكَلُّمِ 

 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

162 
  

64.قلبه فتاحألنَّ لسانَ املرِء م  
 

  
  إذا هو أبدى ما يقولُ من الفَمِ 

 65.هفُؤاد نِصفو فسانُ الفَىت نِصل  
 

  
  فَلَم يبق إالّ صورةُ اللّحمِ والدمِ 

مرجِعها : احلكمةُ: (( عين العلماء العرب باحلكمة فقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي   
فهو  1.))أحكَمته التجارِب إذا كانَ حكيماً: ويقال. إىل العدل والعلْم واحللْم

  :2مشغول مبصادر احلكمة، وأوهلا العدل، ومعلوم أن زهرياً قال يف اجلاهلية
  قَد وفَيناوإما أنْ تقولوا 

  
   

  بِذمتنا وعادتنا الوفاُء  
  :فَإنَّ احلَق مقْطَعه ثالثٌ  

  
   

  يمني أو نِفار أو جِالُء  
  قكُلِّ ح قاطعم كُمفَذَل  

  
   

  ثَالثٌ كلُّهن لكم شفاُء  
إىل والعلم يزيد الشخصية سعة يف الرؤية، واحللم يعود إىل التعقل، ومرجع التعقل   

وسيأيت تصديق ذلك . اإلنصاف والعلم، ومن مصادر العلم جتربة الشاعر يف اغترابه
 .يف معاجلة األبيات

وسبق أن جعل املتقدمون أواخر القصيدة من احلكم، وجعلوها تشبه كالم النبوة، 
أي 1))الْحكْمة إِصابة القَول من غري نبوة): ((هـ544-(وقد قال القاضي عياض

                                                
  )حكم(3/66: العني - 1
  66: شرح شعر زهري بن أيب سلمى- 2
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قوع القول موقعه الواجب له من املعىن ككالم األنبياء من غري أن احلكمة يف و
  . وبيان ذلك واضح من قراءة األبيات قبل تذوقها. يكون صاحبه نبياً

: العدلُ، ورجل حكيم: واحلكمة): ((هـ711-(وقال ابن منظور املصري
ه التجارب على املثل، وهو من ذلك. أتقنه: عدل حكيم، وأحكم األمروأحكمت .

 2))واحلكيم املتقن لألمور. قد أحكمته التجارب: ويقال للرجل إذا كان حكيماً
  .واإلحكام من صفات القصيدة ومن نعت زهري نفسه

وهذا كله صحيح يقع جله على . والتجربة املرة واضحة معاملها يف األبيات
 نم القصيدة والشاعر بيد أن الدراسة منصرفة إىل إحكام الشاعر أبيات احلكمة، أو

جاراه يف احملاكاة  فزاد فيها، فصارت الزيادة جزءاً من النص تصاحبه وتشرح 
بعضه وترادف بعضاً لكن مجاهلا مشتق من إحكام زهري وحكمته، فتم إثباا فيها 

  .لتوكيد فكرة الفن وحكمته
امتزاج الداء والدواء يف األبيات أمر توجبه نظرة زهري إىل وحدة التجربة الفنية 

ة اليت تومئ إىل الوحدة العضوية يف الكائنات احلية، فما الداء؟ وما يف القصيد
الدواء؟ ولعل اإلجابة تكمن يف تشخيص الداء بأوصاف الشاعر له، والدواء منه ما 

  .يدركه الشاعر، ومنه متروك للمتلقي إدراكه، ومنه ما ال يعلم له دواء

                                                                                                              
، )هـ544- (مشارق األنوار على صحاح اآلثار، القاضي عياض بن موسى اليحصيب - 1

 1/244: م1997-هـ1418، 1دار الفكر، ط-بريوت
أمني حممد عبد : بهاعتىن ) هـ711-630(لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور - 2

دار إحياء التراث العريب ومؤسسة التاريخ العريب،  -الوهاب وحممد الصادق العبيدي، بريوت
  )حكم(3/271: م1996-هـ1416، 1ط
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اة، والشاعر يعرف سببه فالداء الذي يدركه الشاعر فهو السأم أو امللل من احلي
مثانني حوالً ال أبا لك /سئمت تكاليف احلياة ومن يعش(الكامن يف طول العمر

  .ويف تكاليف احلياة املتجددة بتجدد األيام ثقل) يسأم
وكره الشاعر ذكر الدواء، وهو املوت لتزول أسباب السأم، ذلك أن احلياة بعد 

مدي، ال يهرم املرء فيه وال املوت من غري تكاليف ومن دون سأم، والزمن سر
  .يشيب

ومما ترك احلديث عن دوائه هذه املنايا يف احلرب ختبط خبط ناقة عشواء فتقتل 
من تصيبه ويسلم من ختطئه، وترك الدواء املوحى به يف الكالم، وهو كامن يف البعد 
من طريق املنايا، وهي حاضرة يف احلروب والغارات، فإن اجتنبت تلك احلروب 

م صاحبها، وهو يف هذا يعرب عن رؤية من ال يرى احلياة آجاالً مكتوبة فقد سل
ومنبعه ) العدوان باللسان(ومما ذهب فيه هذا املذهب فكرة السفه. وآماالً مكذوبة

اجلهل فقد الحظ أن سفاه الفىت يذهب عنه بالرشد مبرور األيام وغىن التجربة لكن 
رور األيام وال زيادة التجارب، وترك سفاه العجوز ال حلم بعده؛ ألنه ال ينتفع مب

  .تقدير الدواء باملوت؛ لعدم احلاجة إىل االجتهاد فيه
ورأى علة وجودية تسبب قلق اإلنسان لعلمه ما يف يومه وأمسه وعماه عما 
سيأيت من غري آفة يف احلس أو العقل أو النفس، فكأن املرء مسجون بأسوار الزمن 

ورأى اإلنسانَ مضطراً إىل مصانعة .  قابل األياموقصور احلس ال يعلم ما سيأتيه يف
اتمع يف أمور كثرية، وإال فإن املوت مصريه، فهو ال يستطيع أن يصدق يف أمور 

ودواؤها بتركها فإن كان تركها يؤدي إىل ...تراها اجلماعة حقاً وهي باطلة كالثأر
  .املوت فالبد من املصانعة على جهة الضرورة لدفع ضرر أكرب
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ا ال دواء له أيضاً هذا العدوان يف اإلغارة مما يوجب الدفاع وإال فاهلدم ومم
يصيب الديار، وال بد لك أن تكون ظاملاً قبل أن تصبح مظلوماً، وال دواء لذلك 

  )ظامل أو مظلوم وال حد بينهما(فكأن أساس اتمع اجلاهلي الظلم. إال الظلم
ول عند اهللا، وعلمها الثاين أوان ورأى أن األسرار ال ميكن أن ختفى فعلمها األ

  .حتققها يف عامل الناس، فليس من فائدة دائمة هلا
ورأى الكرم ضرورة حلماية العرض، وصيانة العالقة بني ذوي األرحام، وجعل 

ووجد أن لسان الفىت . زراعة املعروف يف غري أهله عائدة على صاحبها ذماً وندماً
نسان إذا جرد من ذلك بقي منه ما يشارك دال على عقله وعلمه وشخصيته وأن اإل

  ).اللحم والدم والروح(احليوان فقط 
على عالقة مبوضوعات القصيدة فامللل من  صوراً وصفية وقد كانت هذه احلكم

فراق أم أوىف، واإلحلاح يف استعطافها لتعود وهي ال تفعل، وامللل من طول الزمن 
  . معاناته، وملله من الصرب نفسه فقد عاد إىل دارها بعد عشرين حجة ليبني طول

فقد ملَّ أم أوىف يف عشرين ) أربعني سنة(وكذلك كشف عن طول احلرب 
سنة، فمن باب أوىل أنه مل احلرب بعد بلوغها سن األربعني، ومل حياته الشخصية 
وقد بلغ سن الثمانني، كما مل الرحيل واالرحتال ومل من بعد عطاء احلارث بن 

، ومل املدح والثناء ومصانعة الناس وذمهم ومدحهم، عوف وهرم بن سنان
  ..ووفاءهم وغدرهم

فكانت جولة يف . إا صور احلياة موصوفة بتلك الصفات تدعو إىل السأم وامللل
الصورة الوصفية للحياة عرضت على جهة الذكرى، وعوجلت من جهة الصورة 

  .      والفكرة، وذهب الشاعر فيها مذهب العربة ملن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
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  دـورة ابن دريـل مقصـحتلي
 

  كلية فلسطني التقنية ـ رام اهللا ـ فلسطني -  الدكتور مشهور أمحد اسبيتان
  

  امللخص 
" إىل دراسة وحتليل النص الشعري " حتليل مقصورة ابن دريد " يهدف هذا البحث 

ملا هلذا النص من أمهية اجتماعية وتارخيية ، مث استنباط قيمة هذه " مقصورة ابن دريد
املقصورة وأسلوا ، وعاطفتها ، وبيئتها وموسيقاها ، واالبتكار الذي فيها ، والوقوف 

  . على الشكل الفين فيها 
اليت بلغت حوايل " مقصورة ابن دريد " أما حدود هذا البحث فهي يف قصيدة 

  . مائتني ومخسني بيتا 
وسار هذا البحث وفق املنهج التكاملي الذي يدرس العمل األديب من مجيع جوانبه 

  . فيتناول بيئة النص وزمانه وصاحبه ومضمونه وشكله 
بن دريد ومؤلفاته وأقوال العلماء وقد انضوى هذا البحث يف متهيد ، تناول حياة ا
، ، وبيئتها ، والعاطفة، واألسلوبفيه ، ومبحث واحد تناول مناسبة املقصورة ، وأمهيتها 

  .واملوسيقا ، واالبتكار ،والشكل الفين
  :وانتهى البحث إىل جمموعة من النتائج كان أمهها 

ها الشاعر يف عدة أماكن ـ تعد املقصورة وثيقة وسجال تارخييا حلقبة زمنية طويلة عاش1 
  . يف العصر العباسي الثاين 

ـ كان هدف الشاعر تعليم الناس املقصور وحفظه من الضياع ، فقد حوت القصيدة  2 
  . ثلث الكلمات املقصورة من لغة العرب 
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Abstract  
  

   This research " Analysis of Maqsorat Ibn Duraid " aims 
to study and analyze the poetic text as this text has sociall 
and historic importance . It also aims at deducting the style 
, emotions , environment, music , innovation and the 
antistic form of the Maqsora . 

   The limits of this research is the pome of "Maqsorat Ibn 
Duraid " which is about two Hundred and fifty verse.  

   This research was conducted according to and based on 
the integrated approach which studies the Literary work 
from all aspects as the environment , time, owner, content 
and form of the text.  

    This research tackled the life of Ibn Duraid , his writtings, 
what scientists said about him.  

    It also tackled the occasion of the Maqsora, 
it'simportance, it's  enviroument ,  it's style , it's music , it's 
innovation and the artistic form . The research came to 
conclusions  which are:  

1_ The Maqsora is considered as ahistoric record and 
document for along era for a poet who lived in different 
places in the second Abbasi time.  

2_The poet aim was that people learn the Maqsora and to 
preserve it from loss as the poem contained one third of the 
Maqsora words of the Arabic language.  

 املقدمة    

احلمد هللا رفيع الدرجات الذي بسط األرض ورفع السماوات، املتفضل       
على مجيع الكائنات مبا أنعم وأنزل من اآليات احملكمات، والصالة والسالم على 

  . سيدنا حممد النيب العريب األمي الطاهر الزكي
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عندما ندرج على شواطئ أدبنا العريب جتود علينا أمواجه بآللئ ناصعة يف       
نه، فيشع سناها يف تراثنا ايد، ناقشاً يف ذاكرة تارخينا ما سطرت أقالمهم من جبي

  . روائع خلدت أمساءهم فوق ذرا اد والعلياء
ومن بني هؤالء يطل علينا األديب والشاعر واللغوي ابن دريد الذي أثرى      

  . أدبنا بفيض زاخرٍ من املؤلفات يف مواضيع شىت
غيض من فيض يف آثار ابن دريد  هو " مقصورة ابن دريدحتليل " إن هذا البحث 

  . اليت هيهات أن جيود مبثلها إال الرتر اليسري من أمثاله وأقرانه من اجلهابذة العظماء
ألستنبط قيمتها و أسلوا " مقصورة ابن دريد"وقد آثرت الوقوف على    

  .  لى الشكل الفين هلا وعاطفتها وبيئتها واملوسيقا واالبتكار الذي فيها مث الوقوف ع
وسار هذا البحث وفق املنهج التكاملي الذي ال ينظر إىل العمل األديب من    

زاوية حمددة، وإمنا يتناوله من مجيع زواياه فيقف على صاحب النص، ويتناول البيئة 
الختصار يعين دون ) ت.د(والتاريخ، وال يغفل الشكل الفين، واستعملت رمز 

  .الختصار يعين دون مكان النشر) م.د( تاريخ النشر، ورمز
وقد تناول البحث حياة ابن دريد ومؤلفاته ، وتناول  مناسبة املقصورة ،    

وأمهيتها، وبيئتها، والعاطفة، واألسلوب ، واملوسيقا، واالبتكار ، والشكل الفين 
  .ية األلفاظ اللغوية ، والتعابري اللغوية والتراكيب ، واألمناط اللغو: الذي يشمل 

ومن مصادر الدراسة اليت شايعت هذا البحث ديوان ابن دريد  وشرح     
  . قصورة ابن دريد البن هشام اللخميمقصورته للخطيب التربيزي، وشرح م

  

  : نســبه: حياة ابن دريد 
وهو أبو بكر ). 1(دريد تصغري أدرد، والدرد ذهاب األسنان، وهو تصغري ترخيم   

حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن محامي بن جرو بن 
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واسع بن وهب بن سلمة بن حاضر بن أسد بن عدي بن عمرو بن مالك بن فهم 
بن احلارث بن عبد اهللا بن غامن بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب 

بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن 
وهو منسوب إىل قرية من نواحي ) 2. (يعرب بن قحطان، األزدي اللغوي البصري

  ).3(محاماً:عمان يقال هلا
وكانت أسرته على قدر من اليسار، وكان أبوه من الرؤساء، ومحامي جده أول    
ن أسلم من أجداده، وهو من السبعني راكباً الذين خرجوا مع عمرو بن العاص م

ويف هذه _ صلى اهللا عليه وسلم _ من عمان إىل املدينة ملا بلغهم وفاة رسول اهللا 
  ).4( ]الطويل[يقول قائلهم من 

             كأنه وفينا لعمروٍ يوم عمرو**   ككاسوالس جذحم نفته طريد  
  : لده ونشأتهمو

معظم الروايات جتمع على أنه ولد بالبصرة يف سكة صاحل يف خالفة املعتصم     
سنة ثالث وعشرين ومائتني هجرية، وبالبصرة تأدب وعلِّم اللغة وأشعار العرب، 
وقرأ على علمائها، مث صار إىل عمان بعد خراب البصرة على يد الزنج، وأقام فيها 

إىل جزيرة ابن عمر، مث عاد إىل البصرة وسكن فيها زماناً،  اثنيت عشرة سنة، مث صار
وأنزله علي بن ) 5(مث خرج إىل نواحي فارس فسكنها مدة، مث قدم بغداد وأقام ا

حممد يف جواره وأفضل عليه، وذكر مكانته من العلم للخليفة العباسي املقتدر، 
  )6.(فأجرى عليه كل شهر مخسني ديناراً إىل حني وفاته

 يف بغداد يوم األربعاء، الثنيت عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة وتويف
إحدى وعشرين وثالمثائة، ودفن باملقربة املعروفة بالعباسية من اجلانب الشرقي يف 

السنة اليت  وكانت وفاته يف) 7(ظهر سوق السالح بالقرب من الشارع األعظم
تعاىل، وصادف يوم وفاته وفاة  خلع فيها القاهر باهللا تعاىل، وبويع فيها الراضي باهللا
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مات علم اللغة وعلم الكالم : املتكلم املعتزيل، فقال الناس) 8(أيب هاشم اجلُبائي
  ).9(]البسيط[ورثاه جحظة الربمكي من . مبوت ابن دريد واجلبائي

       كــلَّ منفعة بابنِ دريد بِ** فقدترملا غدا ثالثَ االحـجارِ والت  
  فصرت أبكي لفقد اجلود واألدبِ** كي لفقد اجلود جمتهداً وكنت أب      

  

  : مؤلفــاته
قال بعضهم أملى ابن دريد اجلمهرة من . اجلمهرة يف اللغة: له من التصانيف    

حفظة سنة سبع وتسعني ومائتني، فما استعان عليها بالنظر يف شيء من الكتب إال 
األمايل، اتىن، اشتقاق أمساء القبائل، املالحن، املقتبس، : وله. يف اهلمزة واللفيف

يل الكبري، اخليل الصغري، األنواء، السالح، غريب املقصور واملدود، الوشاح، اخل
، فعلت وأفعلت، أدب الكاتب، املطر، رواد العرب، السرج )مل يتم(القرآن

  ). 10(، املقصورة)مل يبيض(واللجام، تقومي اللسان
املقتىن، ما سئل عنه لفظاً فأجاب عنه حفظاً، : وذكر ابن الندمي من مؤلفاته  

على مثال كتاب ابن قتيبة، ومل جيرده من املسودة، فلم (اللغات، أدب الكاتب 
  ).11(، صفة احلساب والغيث )خيرج منه شيء يعول عليه

وذكر احلصري أن ابن دريد ألف كتاب األربعني حديثاً إلمساعيل بن عبداهللا      
بن حممد بن ميكال كي حيسن العربية، قص فيه حكايات عربية تقوم على احلب 

وم على التاريخ، ويرى احلصري أن بديع الزمان اهلمذاين عارضها غالباً كما تق
  ).12(بأربعمائة مقامة

  : مناسبة املقصورة
خرج ابن دريد إىل نواحي فارس بدعوة من عبد اهللا بن حممد بن ميكال عامل   

اخلليفة املقتدر باهللا على كور األهواز من بالد فارس ليؤدب ولده أبا العباس 
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وكانت الكتب ال تصدر  ما كتاب اجلمهرة، وقلداه ديوان فارسإمساعيل، وعمل هل
ومدحهما . وكان سخياً ال ميسك درمهاً. إال عن رأيه، وال ينفَذُ أمر إىل بعد توقيعه

  )13.(باملقصورة فوصاله بعشرة آالف درهم
  

  :أمهية املقصورة 
يعد ابن  وال. القصيدة املقصورة نوع من األنواع الشعرية ذات روي مقصور    

دريد أول من نظم املقصور، فقد سبقه يف هذا اال شعراء جاهليون وإسالميون 
وبالرغم من كثرة هذا النوع من القصائد، فقد ظلت مقصورة ابن دريد . وأمويون

مثار اهتمام أهل األدب وعنايتهم، وهذا دليل على أا متثل النموذج العايل هلذا 
الشهرة الواسعة، وأن تطري يف اآلفاق ليعرف ا وال غرابة أن تنال هذه . الفن

  .صاحبها رغم شهرته
وال عجب أن تأخذ حيزاً واسعاً من عناية املتقدمني واملتأخرين الذين تناولوها   

  )14.(بالشرح واملعارضة والتخميس والتسميط والترمجة واإلعراب
سهولة :"اويعلل ابن هشام اللخمي شهرة املقصورة والعناية واالهتمام     

ألفاظها، ونبل أغراضها، وثقة منشئها، واستفادة قارئها، واشتماهلا على حنو الثلث 
من املقصور، واحتوائها على جزء من اللغة كبري، وملا ضمنها من املثل السائر، 
واخلرب النادر، واملوعظة احلسنة، واحلكم البالغة البينة، وقد عارضه فيها مجاعة من 

  )15".(ا غباره، وال بلغوا مضمارهالشعراء، فما شقو
والطريف أن هذه األرجوزة :" شوقي ضيف من الشعر التعليمي فقال.وعدها د    

اليت قصد ا ابن دريد إىل أخذ الناس حبفظ األلفاظ املقصورة يف اللغة ال تتعمق يف 
اإلغراب اللفظي، وقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها يف أساليب سهلة 
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وحىت األساليب والصياغات األخرى ال تتعمق يف اإلغراب، مما يدل على يسرية، 
  )16".(مقدرته الشعرية البارعة

  

  :عدد أبيـاا ومطلعـها 
خلص مهدي عبيد جاسم الذي حقق شرح ابن هشام اللخمي آراء شراح     

فابن خالويه املتوىف ) 17(املقصورة يف عدد أبياا ومطلعها، فكانت كما يلي
وعبد القادر البغدادي  هـ تلميذ ابن دريد وأقدم من وصل شرحه إلينا،370

. بيتاً) 229(هـ، وحاجي خليفة جعلوها 1093صاحب خزانة األدب املتوىف 
هـ 538والزخمشري املتوىف . بيتاً) 253(هـ جعل عدد أبياا 502والتربيزي املتوىف 

وأبو . بيتاً) 253(هـ جعلها 577وابن هشام اللخمي املتوىف . بيتاً) 252(جعلها 
وعز . بيتاً) 234(هـ جعلها 550مروان عبد اهللا بن عمر بن هشام احلضرمي املتوىف 

وحممد األردبيلي الذي أعرب . بيتاً) 226(هـ جعلها 767ىف الدين بن مجاعة املتو
  .بيتاً) 244(املقصورة جعلها 

هـ، وابن خالويه، والتربيزي، 346أما مطلعها فقد جعله املسعودي املتوىف   
هـ ، وموفق الدين عبد اهللا بن عمر األنصاري املتوىف 650والصاغاين املتوىف 

هـ، 720وعمر بن هشام احلضرمي املتوىف هـ، 681هـ، وابن خلكان املتوىف 677
  .الدين بن مجاعة، وحاجي خليفة وعز

  طرة صبحٍ حتت أذيال الدجى  **أما تري رأسي حاكي لونه  
هـ، وحممد 577هـ، وابن هشام اللخمي املتوىف 538أما الزخمشري املتوىف    

  : األردبيلي، فقد جعلوه
  مى بني أشجار النقىترعى اخلزا    **يا ظبية أشبه شيء باملها   
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  : بيئة وعصر املقصورة
إنَّ األدب ابن بيئته وابن عصره، فمنهما يستمد املوضوعات والتعابري       

واألساليب واملضمون الفكري، وهو يتأثر باحلياة االجتماعية، واخللقية واالقتصادية 
والثقافية، والسياسية والدينية، ويتأثر باإلقليم واألحداث والظاهرات الكربى؛ مما 

  )18.(مييز أدب كل بيئة وعصر عن غريه
وقد جاء ابن دريد إىل كور األهواز يف بالد فارس وافداً على األمري عبد اهللا      

سنة " مجهرة اللغة"بن حممد بن ميكال وفيها نظم مقصورته، وقدم لألمري كتاب 
" ديوان فارس"فارس حنو ستة أعوام توىل خالهلا هـ، وأقام ابن دريد يف297

وكان عهد آل ميكال وفترم عهد ) 19.(فكانت الكتب تصدر عن رأيه وبتوقيعه
رخاء واستقرار وثراء، فقد مجعوا حوهلم األدباء والعلماء واحلفاظ أمثال بكر بن 
حممد بن إسحاق، وحممد بن إسحاق السراج واجلواليقي، وأيب علي النيسابوري، 

  )20.(واحلجاجي
ال وقدم القول يف آل ميك: " وذكر الثعاليب يف عز وجمد آل ميكال ما نصه    

بيتهم، وشرف أصلهم، وتقدم أقدامهم،  وكرم  أسالفهم  وأطرافهم، ومجعهم  
بني  أول  اد  وأخريه، وقدمي الفضل وحديثه، وتليد األدب وطريفه، يستغرق 
الكتب، وميأل األدراج، وحيفي األقالم، وما ظنك بقوم مدحهم البحتري، وخدمهم 

ليت ال يبليها اجلديدان، واخنرط يف سلكهم وسري فيهم املقصورة ا....... الدريدي 
  )21".(أبو بكر اخلوارزمي وغريه من أعيان الفضل وأفراد الدهر

إن الفترة اليت عاشها ابن دريد يف ظل آل ميكال هي العصر الذهيب يف حياته،    
وما متتع به من جاه ونعيم يف تلك البيئة اليت امتازت بالرخاء واالستقرار، كان له 
صدى كبري يف مقصورته، وخاصة يف تعدد موضوعاا، واعترافه بفضل آل ميكال 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

177 
  

مل يفكر بالرحيل عنهم إال بعد عزل  فهو. عليه يف القسم الذي خصصه ملدحهم
  )22.(ابين ميكال وانتقاهلما إىل خراسان

  

  :العاطــفة 
يتخذ التحليل األديب مقاييس للعواطف، وهي مرنة من طبيعة العمل األديب املرن    

الصدق، والقوة، والروعة، : الذي ال حدود له يتوقف عندها، وهذه املقاييس
كون الكالم يعرب عن شعور حقيقي خيتلج يف نفس أما الصدق فرياد به . والسمو

صاحبه، وأما القوة، فرياد ا مدى تأثر الكاتب أو الشاعر، والعاطفة القوية كثرياً 
ما تطغى يف األثر األديب على سائر العناصر، ومتنح التعابري من قوا، فيبدو لك 

هي ما نقف : والروعةالتعبري موحياً حامالً شحنةً من املعىن أوسع من نطاق أحرفه، 
حياله معجبني، فتعترينا الدهشة واإلكبار والبهوت أمام عظمته، والعاطفة الرائعة 
عاطفة جليلة، تتجاوز العادي واملألوف لتصبح درباً من التفوق، أما مسو العاطفة 

عواطف منحطة تشد صاحبها حنو ما هو : فينبع من أن عواطف البشر نوعان
إلنسان، وعواطف سامية تشد صاحبها حنو العالء، مسترذل مستقبح يف عرف ا

  )23.(وتدفعه إىل ما هو مثايل من أنواع السلوك
ومن خالل النظر يف املقصورة جند أا متثل قمة التفاعل الفلسفي بني ذات    

الشاعر وجمتمعه يف البعدين الزماين واملكاين، فهي عبارة عن لوحة كبرية تطل علينا 
غرية استطاع الشاعر أن يقنعنا من خالهلا بعمق ما جييش من واجهتها لوحات ص

يف صدره من قضايا اجتماعية ونفسية واقتصادية وفلسفية عاشها أو وقع حتت 
  :ى انسجامها وتوافرها يف املقصورةوسيتم تناول مقاييس العاطفة لبيان مد .تأثريها
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نلمح شعوراً حقيقياً جييش يف نفس الشاعر، فهو ينقل لنا ما كان يعانيه،  :الصدق
لذلك برزت التجربة الفردية الصادقة يف التعبري عن أدق  وما تعرض له من متاعب؛

  . اهلموم يف احلياة اخلاصة والعامة للشاعر
ويظهر الصدق يف مدحه ألهل العراق، وأنه مل يفارقهم عن كره هلم، ويف     
ه البين ميكال؛ ألنه يشعر بأما سبب ما نال من عز وجاه حني احتضناه مدة مدح

  )24:(ويظهر ذلك يف قوله. طويلة
 نوم داُء ألمرييدا**   نفسي الفالف ماِء ألمـرييالـس حتت  

  لفظي أو يعتاقين صرف املىن**   ال زال شكري هلما مواصالً   
تأثرة، ويظهر ذلك من خالل األحداث اليت توالت جند عاطفة الشاعر قوية م :القوة

عليه، وتقلبات الزمن اليت خضع هلا، وصب ذلك من خالل تعابريموحية حتمل 
شحنات متعددة من املعاين للفظ الواحد، فهو يشكو طول الفراق وتباريح الشوق 
وضيق العيش، وهو من خالل ذلك يتأثر ويقتدي مبن عدا عليهم الدهر وصب 

  : ويظهر ذلك يف قوله. طهعليهم سيا
  فالقلب موقوف على سبلِ البكا**   إنْ حيمِ عن عيين البكا تجلدي 

  أَلقاه يقظانَ ألصمـاين الردى**  لو كانت األحالم ناجتين مبـا  
إذا منعته، ومحيت املريض، " محيت املكان أمحيه محى:" أي مينع، يقال) حيم(فقوله 

إن مينع التصرب : واملعىن. قتلين مكاين: وأصماين الردى. الغذاء الضارإذا منعته من 
  ).25عيين من البكاء، فالقلب موقوف على سبيل البكاء

جند ابن دريد جيعلنا نقف معجبني تعترينا الدهشة واإلكبار حني ننظر إىل  :الروعة
جيعل  بعض األبيات اليت جتاوز فيها العادي واملألوف لتصبح درباً من التفوق

  :العاطفة جليلة ومثال ذلك قوله
  نظراً يف إِثره تخفا**   إذا اجتهد أو برق ضمسناً أَو قُلت  
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 هيف جـبهته إذا بدا**  كأمنا اجلوزاُء يف أرساغ والنجم  
  أعددته، فلينأَ عين من نـأى**  مها عتادي الكافيان 

: وشبه العزة يف جبهته بالثريا، ويقول فهو يصور فرسه يف سرعته بالضوء والربق،  
إن هذا الفرس والسيف إذا كانا حبضريت مل أفكر فيمن بعد عين من عشرييت، ومل 

  )26.(أبال مع حضورمها حبضور من سوامها
مبا أن عواطف البشر تتراوح بني عواطف منحطة وأخرى سامية، فقد رأينا  :السمو

تغىن باخلمر وجاهر ا ووصف جمالس النموذجني يف مقصورة ابن دريد، فقد 
  :الشراب، وأنه مارس كل ما يشتهيه كما يف قوله

  ضناً ا على سواها واختىب** قد صاا اخلمار ملّا اختارها 
فأي عاطفة نشعر ا وحنن نرى هذا البيت وأمثاله يف وصف اخلمرة والتغين ا، بل 

  .هو حكم على عاطفة وشعور منحط عند شاعرنا
إن اهللا عز وجل عاقبه : كنت أقول يف نفسي: "وقال تلميذه أبو علي القايل    

  ).27(لقوله يف هذه املقصورة، خياطب الدهر
نم األفالك تولو ه نم تسجانب اجلوِ عليه ما شكا** مار  

أما النموذج الثاين وهو العاطفة السامية اليت تشد صاحبها حنو العالء فنجده يف    
يف ذكره لعدة احلرب كالسيف والفرس، : كثرية من املقصورة، كما يف قولهأبيات 

  :ويف احلكم الكثرية اليت ضمنها يف النص، كقوله
  تلْف امرأً حاز الكمالَ فاكتفى**  إذا تصفَّحت أمور الناسِ لـم  
  هل على الصربِ اجلميلِ إنأولو احلجــا**   عو ما الذَ به عنأَم  

  : األسلوب
  )28(:ميكن إمجال صفات األسلوب يف السمات اآلتية    

  .وضوح الفكرة وجالء معانيها. 1
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  .قوة التعبري املوحي عن انفعال حاد لذهنية األديب. 2
  .األلفاظ الدالة باجتاهيها الذايت واملوضوعي اجلمال يف عرض الصور يف. 3

ء معانيه؛ ليحقق عند القارىء أما األوىل فاملقصود ا وضوح القول وجال      
الفهم الواضح يف لغة سهلة غري بعيدة عن دقة األفكار، ومتتعها بقسط دال 

  .ومناسب من اخليال
وقوة التعبري تتضح من خالل بالغة التعابري، وتعدد األفكار وكثافتها فمبدأ      

يف عقل  البالغة هو التعبري بقليل من األلفاظ عن كثري من املعاين، وهذا يحدث
  .القارىء أو السامع وإحساسه هزة عنيفة من التأمل للواقع

واجلمال يف عرض الصور يف األلفاظ يتمثل يف مجال األلفاظ ومجال اجلمل إىل      
جانب مجال املعاين، وصفات األلفاظ اجلميلة تتضح من خالل عدم تكرار احلروف 

لمات الكريهة يف جرسها يف األلفاظ، أو تنافرها، وتقارب خمارجها، ونبذ الك
وحىت يتم دراسة األسلوب يف  )29.(الصويت، وتباعدها عن اخلشونة والطول

  :املقصورة ال بد من استعراض هذه السمات وهي كاآليت
جرى أسلوب ابن دريد على ما اعتاده الشعراء : وضوح الفكرة وجالء معانيها

مشهد الشكوى من املشيب،  األقدمون من البدء بالنسيب وذكر املرأة، مث انتقل إىل
مث أخذ يرسم لوحة بعد لوحة بنسج جليل من املعاين، إذ استطاع أن يضع اللفظ 
الصحيح يف مسلكه التعبريي الصحيح، فقد حشد الشاعر أكرب قدر ممكن من 
األلفاظ املقصورة اليت محلت معاين واضحة حققت عند القارىء الفهم الواضح، 

ور حيمل أكثر من معىن مما جعله يتمتع بقسط دال وكثرياً ما كان اللفظ املقص
ومناسب من اخليال، وبأسلوب بديع ورشيق موحٍ إىل قدرة إبداعية معربة عن 
اهلدف من القول، وقد مزج كل ذلك بأخيلة بديعة ساحبة تدل على تفوق الشاعر 

  .وقدرته يف تأليف الصور وتنسيق األفكار
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دمية وحماكاا وأشخاصها، وإن استخدم ومل يكلف نفسه استحياء الصور الق    
بعض األلفاظ الدالة عليها كإشارته إىل امرئ القيس، والزباء وسيف بن ذي يزن، 

  .وذلك مل مينعه من استدراك بعضها بعفوية ولغة سهلة
وقد جاءت املعاين بألفاظ سهلة، وبأسلوب مل يبتعد فيه احلسن املعنوي املعرب     

الصور الدالة على استمرار احلركة للمزج والربط بني عن الدميومة يف التقاط 
األفكار اليت طرحها يف النص من خالل االعتماد على األسلوب اإلنشائي، ال سيما 
النداء الذي اتفق مع موقفه الشعوري الذي يستدعي الطلب والشكوى من أحداث 

ات ومبا أن أسلوبه واضح، فكان من الطبيعي أن يلتمس بعض احملسن. الزمان
البديعية، لكي يرصع ا ألفاظه وعباراته، وخباصة الطباق الذي يتناسب وطبيعة 

مبيض ومسود، الغدو والسرى، ترضى وتأىب، : املقارنة بني األشياء واألمور يف مثل
  ....ورنق وصفا

شوقي ضيف أن ابن دريد عين بادماج شيء من األلفاظ الغريبة؛ ألنه . وذكر د    
تكون متنا لغوياً، فاختارها أسلوباً وسطاً بني اإلغراب أراد باملقصورة أن 

والسهولة، ال مبا وضع فيها من ألفاظ غريبة فحسب، بل مبا حشد فيها من األلفاظ 
  )30.(فوازن فيها بني ما مجع من األلفلظ الغريبة ولغة الشعر العذبة. املقصورة أيضاً

بن دريد من خالل اعتماده  على ظهرت بالغة التعابري وقوا عند ا: قوة التعبري    
املقصور، من األمساء واألفعال اليت حيمل معظمها أكثر من معىن؛ لذا عد اللغويون 

  :ومثال ذلك) 31" (معناه ما احتدت صورته واختلف"املقصور من املشترك 
  هـِب ـَهم جان ـْباث السفى  **وهم ملن النَ ل   أظلَم من حيات أَن

  من غَمرِه يف جرعة تشفي الصدى **الِ، وإنْ مل يطمعوا عبيد ذي امل
إن النظر يف البيتني السابقني جيعل القارئ يعمل فكره ويتأمل بالغة التعبري     

التراب، : والسفا" أظلم من حية"وتعدد األفكار، فالبيت األول مأخوذ من املثل 
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املعاين يف ذكر صفات الناس،  ونوع من الشوك، وتظهر احلكمة يف البيتني وتعدد
: والصدى. السيد املعطاء واملاء الكثري: وجند اللفظة حتمل أكثر من معىن فالغمر

  )32.(اهلامة: العطش، وتردد الصوت، واسم طائر وهو الذي تسميه األعراب
وبالنظر يف معظم أبيات املقصورة جند ألفاظ أبياا قليلة، ولكنها حتمل معاين     

ذا يدفع القارئ إىل التأمل والنظر فيها، باإلضافة إىل تعدد األفكار كثرية، وه
الفرعية فيها، حيث متثل كل جمموعة من األبيات فكرة مستقلة تكاد تكون 

  .موضوعاً قائماً بذاته
فالشاعر رسم لنا صورة واقعية متثل جبالء قوة التعابري، ودقة ألفاظ متثل وضوح      

  .ل أطر معركة احلياةأسلويب ملموس يف ريشة متث
لقد صاغ بعض أفكاره ومعانيه يف أساليب : اجلمال يف عرض الصور يف األلفاظ    

من البيان الرائع؛ فكانت أصدق داللة على ما أراد، وقد اعتمد يف كثري من األبيات 
على ألفاظ سهلة تؤدي إىل معاين مجة، ابتعد فيها عن حوشي اللفظ وغرابة املعاين 

  .فضالً عن تسلسل يف عرض أفكار النص_ فهي تفهم من السياق وإن وجدت _ 
وأثناء قراءة النص جند أساليب البيان والبديع ظهرت فيها براعة الشاعر يف رسم     

الصور، فقد نسب املصائب إىل الدهر وأخذ يناديه وخياطبه، ووظف التشخيص 
توظيفاً مناسباً، فأسدل ستاراً من احلياة واحليوية على املعنويات واجلمادات، ومثال 

  : ذلك قوله
             تناجي مهيت ما اعي يل يأْس 33(إال حتداه رجاٌء فاكتمى **  ن(  

فهو يشخص اليأس وجيعله كاإلنسان يعترض ويناجي، وأسبغ على الرجاء صفة     
اإلنسان الذي يتحدى، مث انظر إىل الطباق بني يأس ورجاء، واالستعارة املكنية يف 

األلفاظ واجلمل ومثل هذا البيت كثري يشري إىل مجال . صدر البيت وعجزه
  .واملعاين، وال جند فيه تكراراً للحروف أو تنافرا فيها
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وقد أجاد ابن دريد يف صياغته للصور املالئمة ملا رسم لونا وشكالً ومنطاً ال        
ينفر الذوق، أو يبعد احلس الفين، بل جاءت تراكيبه وصوره مفعمة بألفاظها 

شاهد، إذ استطاع أن يستحضر لنا الواقع ومعانيها، ومتقنة ومتفقة مع املواقف وامل
احلي وكأنه واقع معاش، فاستطاع أن يسكب يف األلفاظ واألصوات التناسق 

  . والتناغم وعدم التنافر
ومما زاد يف مجال العبارات والصور أنه ربطها باملنهج العقالين يف معظم حماور     

عز وحاله بعد الشيب النص، وظهر ذلك يف مقارناته بني حاله أيام الشباب وال
والعجز والفقر، مث يف ذكر أحوال الشخصيات اليت حتدث عنها وتأسى ا، ويف 

  .احلكم اليت مل تكن مفتعلة بل خلصت الغاية من القضايا اليت طرحها
بعد هذا العرض ألسلوب الشاعر تبني أن املقصورة جاءت حمكمة البناء  يف      

تذكرة بنهاية اإلنسان اليت تبدأ بعالمات  تدرجها املتنامي فكانت من بدايتها
الشيب، مث عاد يف اية املقصورة لريبطها بالبداية من خالل احلديث عن اية 

  )34: (اإلنسان يف قوله
  وكلُّ شيٍء بلَغَ احلد انتهى**  فإنْ أَمت فقد تناهت لَذَّيت 

إن ابن دريد أجهد نفسه وتكلف يف الركض وراء : وقد يطلع علينا طالع فيقول    
املقصور ليوظفه يف املقصورة، وإن بعض األلفاظ ال يفهم معناها إال بالرجوع إىل 

إن النص ابن بيئته وزمانه، وما هو مستعجم علينا يف هذه األيام : فنقول له. املعجم
واضح املعىن، فكل لفظ جاء يف مكانه املناسب  كان يف زمن الشاعر حياً مستعمالً

  .ليؤدي الغرض املقصود
  :  املوسيقــا

  )35(ترعى اخلُزامى بني أشجارِ النقا ** يا ظبية أشبه شيٍء باملهـا   
  -ب-- /-ب--/-ب-- **   -ب-- /- ب ب-/-ب--
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  مستفعـلن/ مستفعلن/ مستفعلن**  مستفعلن / مستعلن/ مستفعلن
ر الرجز، وليس غريباً أن تأيت على هذا البحر؛ ألن الشاعر القصيدة على حب     

محار الشعراء، : قصد منها تعريف الناس أكرب قدر من املقصور، والرجز كما قيل
وأم احتاجوا إليه يف تقييد احلكمة واملثل واملوعظة والقصة، ومن هنا قيد العلماء 

نية على التفعيلة الطويلة واحلركة اإليقاعية املب) 36. (علومهم غالباً بالرجز
املؤثرة يف تأطري ألوان الصور املتعددة، املعتمدة على احلركة السريعة يف ) مستفعلن(

ال سيما إذا عرفنا أن ابن دريد من املعمرين الذين ) 37(مسرح حياة الشاعر 
  . نضجت جتربتهم يف احلياة

لمات وجزء ويرى أهل العروض أن حروف املد اليت هي أصل من أصول الك    
من بنيتها يصح أن جتيء روياً يف الشعر؛ ألا تقوم مقام احلروف األخرى، وتؤدي 
الغرض املوسيقي منها، بل رمبا كانت أقوى وأوضح يف السمع، على أن القصائد 
اليت تنتهي بواو أو ياء مد وكالمها أصول الكلمات، نادرة يف الشعر العريب، أما 

  )38.(فقد رويت بكثرة يف الشعر القدمي واحلديث ] األلف املقصورة[ألف املد 
وجند أن األلف املقصورة أعطت القافية جرساً موسيقياً يساعد يف توضيح املعىن     

من خالل التنغيم يف نطقها، وقد وفق الشاعر يف وضع كل مقصور يف مكانه من 
حاولنا استبدال البيت؛ مما ساعد يف إمتام املعىن، وخاصة يف احلكم اليت أوردها، فلو 

كما أن قافية املقصور . أية كلمة مكان الكلمة املقصورة ملا أدت املعىن املطلوب
اليت زاوج فيها الشاعر بني االسم والفعل أمدته بنفس موسيقي ساعد قرحيته على 

  .أن جتود ذا الكم اهلائل من األبيات
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  : االبتكار يف املقصورة
مل يكن ابن دريد صاحب السبق يف ابتداع القصائد املقصورة، فهي موجودة       

ولكن ما يعد إجنازاً وابتكاراً البن . منذ العصر اجلاهلي، مروراً بالعصر األموي
دريد يف هذا اال تلك الصياغة الفنية اليت تفتقت عن ثقافة واسعة ونفَس شعري 

نقشت من أبيات وصلت إىل مائتني  طويل جعل القصيدة ملحمة مصغرة مبا
  .ومخسني ونيف، وهذا العدد مل يصله شاعر حىت عصر ابن دريد

كما أن هذه امللحمة حوت مواضيع متالمحة يف األبعاد النفسية واالجتماعية       
والسياسية، فهي شاهد على الفترة اليت عاشها الشاعر يف العصر العباسي الثاين، وما 

اجتماعية أثرت يف سلوك الناس، فصورها الشاعر عن طريق  حصل فيه من تقلبات
  .هذا الكم الكبري من احلكم اليت زخرت ا القصيدة

ويعد لشاعرنا أيضاً هذا العدد الكبري من األفكار الرئيسة اليت عجت ا     
املقصورة، فكانت كل فكرة عبارة عن لوحة فسيفساء مستقلة أسهمت يف بنيان 

  .هيكل القصيدة
أما مضمار االبتكار األكثر مشوخاً فهو قصد شاعرنا تعليم الناس املقصور     

) 39.(وحفظه من الضياع، ويكفيه فخراً أا حوت ثلث املقصور من لغة العرب
وتتضح فيها مقدرته اللغوية وبراعته التعليمية يف توظيف كثري من األلفاظ املقصورة 

كيف ال وهو أعلم . خدمة السياق اليت أصلها ممدود فتعطي أكثر من معىن يف
  )40: (ومن األمثلة على ذلك قوله. الشعراء وأشعر العلماء

  ملَّا دحا تربتها على البىن**  ينوي اليت فَضلَها رب العلى
والبىن ). العالء(العلى من العلو مضموم األول مقصور، ويفتح أوله فيمد فيقال   

" العلى"مثل " البىن"بالكسر واملد البنيان، وزعم قوم أنّ  مقصور، والبِناء" بنية"مجع 
  )41.(إذا ضممت قصرت، وإذا فتحت مددت، واألول أعرف
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  .ومثل هذا املثال كثري يف املقصورة   
  : حتليـل الشـكل

  :ينضوي حتت حتليل الشكل األمور اآلتية 
مة واحدة أو بضدها، وهي الكلمات اليت يفسر معناها بكل .ـ األلفاظ اللغوية1   

وكان قصد ابن دريد يف مقصورته أن يأخذ الناس إىل حفظ األلفاظ املقصورة يف 
اللغة، فجاءت ال تتعمق يف اإلغراب اللفظي، فقد استطاع أن يسلك الكثرة يف 
ألفاظها يف أساليب سهلة يسرية، وقد عين بإدماج شيء من األلفاظ الغريبة؛ ألنه 

متنا لغوياً مبا حشد فيها من ألفاظ مقصورة وألفاظ غريبة، أراد بالقصيدة أن تكون 
  )42. (ومع ذلك ظلت فيها نضرة الشعر ومجاله

وقد استطاع ابن دريد أن يوظف كما كبرياً من األلفاظ اليت تناثرت يف أبيات      
النص، فجاء كل واحد منها معرباً عن الفكرة اليت سيق من أجلها، وهذا يدل على 

ومعظم ألفاظه ذات دالالت . مقدرة رائعة عند الشاعر يف امتالك ناصية اللغة
  .صدق الشاعر االنفعايل والوجداينموحية وتناغم إيقاعي جيعل القارئ حيس ب

      روقد وظف من األلفاظ املترادف، واملشترك، واملتباين، واألضداد، وقَص
املمدود، وال يتسع املقام هنا لذكر هذا السيل من األلفاظ ومعانيها؛ لذا يرجع إليها 

  .يف موضعها من النص
  : ـ التعابـري اللغوية والتراكيب2

أوضح ابن جين أن اجلملة هي النموذج التركييب للكالم، فالكالم يف تأليفه     
وتركيبه يبىن على عناصر التركيب اليت يشترط فيها أن تكون تامة ومفيدة، وهذه 

  )43. (صورة اجلمل
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: ووقف النحاة احملدثون عند التركيب وأنواعه وتعريفه، فعرفه مصطفى الغالييين    
: ؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء كانت الفائدة تامة، مثلاملركب قولٌ م" 
  )44".(إنْ تتقن عملك: "أم ناقصة، مثل" النجاة يف الصدق"

وبناء عليه فإن التراكيب والتعابري اللغوية هي اجلمل والعبارات اليت تتشكل     
ري وسيتم تناول التعاب. بأكثر من كلمة، وحتمل معىن يف النص حباجة إىل شرح

  .اللغوية والتراكيب يف املقصورة كما وردت يف شرح ابن هشام اللخمي
وهي أكثر من أن حتصى يف املقصورة فمنها اجلمل االمسية  ومنها اجلمل الفعلية،  

  .ولكن سيتم الوقوف على التراكيب ذات املعاين اليت حباجة إىل شرح
: ذ من قوله تعاىلاشتعل املبيض، وهو كناية عن انتشار الشيب وهو مأخو     

  )45: (وورد يف البيت اآليت] 4مرمي " [واشتعل الرأس شيباً"
  مثْلَ اشتعالِ النارِ يف جزلِ الغضا**   واشتعلَ املُبيض فــي مسوده 

  )46: (ورد يف البيت اآليت. نقص النشاط واحلدة: غاض ماُء شريت
  القلبِ بتربيـح اجلـوى خواطر**  وغاض ماُء شريت دهر رمـى  

  )47: (ورد يف البيت اآليت. كناية عن األرق وعدم النوم: جفا أجفاا طيف الكرى
  ملـا جفـا أَجفانها طَيف  الكَرى** واختذ التسهيد عينـي مأْلَفَـاً 

لو وقع ما يلقاه قلبه من البعد والشوق على الصخر الصلب : فض أصالد الصفا
  )48: (ورد يف البيت اآليت. ر هذا الصخرالعريض لتكس

  يلقاه قلبـي فَض أصـالد الصفا** لو البس الصخر األصم بعض ما
العيش املطعم : أي أعطى منه ما ميسك رمقي، والرمق بقية النفس، والعيش: أَرمق

  )49: (ورد يف البيت اآليت. واملشرب
  رمت ارتشافاً رمت صعب املُنتسا**  أَرمق العيش علـى برضٍ  وإنْ 
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ورد . مال عليهم الدهر ونوائبه وتقلبه من حال إىل حال. جار عليهم صرف دهر
  ) 50. (يف البيت اآليت

  جار عليهم صرف دهـرٍ واعتدى**   هل أنا بِدع من عـرانيـن عال  
  ) 51: (اآليت ورد يف البيت. أسسا يل اخلري والرجاء: أثبتا يل أمالً

  قـد وقف اليأْس بـه علــى شفا**   مهـا اللذان أَثبتـا لـي أمـالً 
 باعليقطريه الص 52: (ورد يف البيت اآليت. نثر اللهو والفتوة جانبيه عليه: مد (  

  علي يف ظلِّ نعيمٍ وغىن**   ولو أَشاُء مد  قًطْريه الصبـا  
  ) 53: (ورد يف البيت اآليت. األمر منتهاه فال يغري وال يصلحبلغ : بلغ السيلُ الزىب

  ممن يقولُ بلَغَ السيلُ الزىب**  لَست إذا ما بهضتين غَمـرةٌ   
القد القطع طوالً، والسلى للماشية مبرتلة املشيمة اليت يلتف : انقد يف البطن السلى

ورد . واملقصود اخلضوع واالستسالم. لتفيها الولد يف بطن أمه، وإذا انقطعت قت
  ) 54: (يف البيت اآليت

  قولَ القَنوط انقَد يف البطن السلى**  وال أقولُ إذا عرتين نكبـةٌ 
  ) 55: (ورد يف البيت اآليت. يذكره بصروفه وأحداثه: يعظه الدهر

  أو غَدا راح بـه الواعظ يومـاً** من مل يعظْه الدهر مل ينفَعه ما  
  ) 56: (ورد يف البيت اآليت. ترك االحتراس: ضيع احلزم

 ىن  لنفِسهج ماحلَز عن ضيفْـعِ الذّكـا**  مـن سم ـةً أَلْذَعدامن  
  )57(ورد يف البيت اآليت .اختربت الدهر شطريه من خري وشر:حلبت الدهر شطريه

  أَمر لـي أَحيـاناً وأَحيـاناً حـال** إين حلبت الدهر شطْريه فقد         
  )58: (ورد يف البيت اآليت. األبد املمدود يرتل من قدر الشاب: فالدهر يكبو بالفىت

  ينهِضه مـن عثْـرة إذا كبــا**  فالدهر يكبو بالفتـى وتارةً 
  )59: (ورد يف البيت اآليت. م ليالً أثناء النومحادثه: سامرهم طيف الكرى
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  فسامروا النوم وهم غيد الطُّلـى**  وفتية سامرهم طَيف الكَرى 
إا غاية يف ارتفاعها وشدة حرها، وأنه ال ظل لشيء يف ذلك : والشمس متج ريقها

  )60: (ورد يف البيت اآليت. الوقت
  والظِّلُ من حتت احلذاِء يحتذى**  ها  أَوفَيت والشمس تمج ريقَ

ورد يف البيت . هذه اخلمرة غري ممزوجه مل تكسر حدا: مل ميلك املاء عليها أمرها
  ) 61: (اآليت

  ومل يدنسها الضرام  املُحتضى**  مل ميلك املاُء عليها أَمرها  
  : ـ األمناط اللغوية3

والقصود به هنا ) 62(يصاغ به الشيء  هي الطريقة واملذهب والفن الذي    
  . األساليب اللغوية

وقد اعتمد ابن دريد على األمناط اللغوية، وزين ا معظم أبيات القصيدة 
فزادا قوة يف السبك، وجعلت عباراا تفيض باألساليب التعبريية اليت تفيض 

  : واألمناط اللغوية الواردة يف املقصورة هي. حركة وتشخيصاً
وهو أكثر األمناط اللغوية دوراناً يف املقصورة، فقد ورد يف مخسة  .رطالش -

وستني بيتاً، وال يتسع املقام لذكرها هنا، ولعل كثرة الشرط تعود إىل هذا الكم 
الكبري من احلكم اليت ضمنها يف املقصورة، ومن املعروف أن معظم شعر احلكمة 

مة عند زهري واملتنيب يعتمد على أسلوب الشرط، وهذا واضح يف شعر احلك
كما أنه اعتمد على الشرط أيضاً يف شكوى البعد عن الديار، ويف خطابه . وغريهم

  .للدهر الذي صب عليه احملن
وقد اعتمد عليه يف حديثه عن رحلة . ورد يف اثنني وعشرين بيتاً. النفي -

  . الصحراء
  ورد يف ثالثة عشر بيتاً .األمر -
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  . بياتورد يف مخسة أ .االستفهام -
  .ورد يف أربعة أبيات .النداء -
  .ورد يف ثالثة أبيات .القسم -
  . ورد يف ثالثة أبيات .التعجب -
  .ورد يف بيتني .التمين -
  :اخلامتـــة *

  : يف اية هذه الدراسة البد من اإلشارة إىل أهم النتائج اليت توصلت هلا     
ـ نالت املقصورة شهرة وأمهية واسعة ، فقد تناوهلا املتقدمون واملتأخرون 1

  . بالشرح واملعارضة 
ـ بالرغم من أن البعض عدها من الشعر التعليمي، فهي تنم عن جتربة عميقة 2

  . لصاحبها، وخربة عالية يف تصاريف الزمان وأحداثه 
خالل احلكم اليت  ـ أظهر الشاعر براعة فائقة يف وصف أحوال الناس من3

  .رصدت الواقع كما هو، بل إن معظمها واقع يف أيامنا هذه
  .ـ تعد وثيقة وسجالً تارخيياً حلقبة زمنية طويلة عاشها الشاعر يف عدة أماكن4

ـ إن القصيدة متثل ملكة لغوية فذة عند الشاعر، ومقدرة على توظيف األلفاظ 5     
  .متسلسالً واملعاين يف بناء احلدث بناًء هرمياً 

ـ كانت العاطفة يف املقصورة صادقة ؛ ألننا نلمح شعورا حقيقيا يف نفس 6
  . الشاعر ؛ فهي متثل قمة التفاعل الفلسفي بني ذات الشاعر وجمتمعه 

ـ جاء أسلوب املقصورة حمكم البناء يف تدرج متنام ميثل قوة التعابري ، ودقة 7
  . ألفاظ متثل وضوح أسلويب ملموس 

األلف املقصورة اليت زاوج فيها الشاعر بني االسم والفعل أمدته جبرس ـ قافية 8
  , موسيقي أثرى قرحيته أن جتود ذا الكم الكبري من األبيات 
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ـ كان هدف ابن دريد تعليم الناس املقصور وحفظه من الضياع ، فقد حوت 9
  املقصورة ثلث املقصور من لغة العرب 

  : التوصيات
خصبة يف جمال الدرس اللغوي، حبيث يستطيع الباحث أن  القصيدة تشكل تربة    

  . يستجلي فيها مستويات اللغة وما فيها من ظواهر يف جمال الدراسات العليا 
  :املصادر واملراجع * 
. ابن األنباري، حممد بن القاسم، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق د. 1

  . إبراهيم السامرائي، مكتبة بغداد
  ) .م.د(،   5،   موسيقى الشعر، ط 1981، إبراهيم ، أنيس . 2
. ،   خزانة األدب، قدم له د 1998 – 1418البغدادي ، عبد القادر بن عمر، . 3

  .،   دار الكتب العلمية، بريوت،1حممد نبيل طريفي، ط
،   يتيمة الدهر يف حماسن أهل  2000 – 1420الثعاليب، أبو منصور عبد امللك، . 4

  .،   دار الكتب العلمية، بريوت 1مفيد حممد قميحة، ط. يق دالعصر، حتق
  .،   دار صفاء، عمان 1،   فن األسلوب، ط 2006ـ1427ثيوين ، محيد آدم ،. 5
،   اخلصائص، حتقيق عبد احلميد بن ) ت.د(ابن جين ، أبو الفتح عثمان، . 6

  .حممد، املكتبة التوفيقية، سيدنا احلسني 
،   البالغة والتحليل األديب، دار العلم للماليني، ) ت.د(، أبو حاقة ، أمحد . 7

  .بريوت 
،   زهر اآلداب ومثر األلباب،  1996احلصري، أبو إسحق إبراهيم بن علي، . 8

  .تعليق، قاسم حممد وهب، منشورات وزارة الثقافة 
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،   ديوان ابن دريد  1995 – 1415اخلطيب التربيزي أبو زكريا حيىي بن علي، . 9
،   دار الكتاب العريب، 1رح مقصورته، قدم له ووضع هوامشه راجي األمسر، طوش

  .بريوت،
،  وفيات األعيان ) ت.د(ابن خلكان ، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد،. 10

  .إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت . وأنباء أبناء الزمان، حتقيق د
،  غاية املقصود يف  1999 – 1420ابن دريد ، أبو بكر حممد بن احلسن، . 11

  .،   عامل الكتب، بريوت 1املقصور واملمدود، حتقيق هالل ناجي، ط
،   بغية الوعاة  1979- 1399السيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، . 12

  .،   دار الفكر 2يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط
،  دار العلم 1،   دراسات يف فقه اللغة، ط 1960ـ1379 الصاحل ، صبحي ،. 13

  .للماليني، بريوت 
،   الوايف بالوفيات،  2000 – 1420الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك، . 14

  .،   دار إحياء التراث، بريوت 1حتقيق أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى، ط
  .ر املعارف، القاهرة ،   دا2العصر العباسي الثاين، ط، )ت.د(ضيف ،شوقي ،. 15
،   جامع الدروس العربية،املكتبة  2003 – 1423الغالييين ،مصطفى ، . 16

  .بريوت  –العصرية،صيدا
،   إنباه الرواة على  1955القفطي ، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، . 17

  .أنباه النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية، القاهرة 
،   1،   فن العروض والقوايف، ط 1984 – 1404مسعد ، عبد املنعم فائز ، . 18

  .مطبعة الرائد، القدس 
،   لسان العرب، 1999 - 1419ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي بن أمحد، . 19
  .،  دار إحياء التراث، بريوت 3ط
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د أمحد، ،   الفهرست، حتقيق حممد أمح) ت.د(ابن الندمي، حممد بن اسحق،. 20
  .املكتبة التوفيقية، سيدنا احلسني 

،   شرح 1986 – 1407ابن هشام اللخمي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، . 21
  .،   مؤسسة الرسالة، بريوت،1مقصورة ابن دريد، حتقيق مهدي عبيد جاسم، ط

،   معجم األدباء، مكتبة ) ت.د(ياقوت احلموي شهاب الدين أبو عبد اهللا . 22
  ).ت.د(القاهرة الثقافة، 

 --------------  
  اهلوامـش:  

  .، دار إحياء التراث، بريوت، مادة درد3،  لسان العرب، ط 1999-1419ابن منظور،  )1(
  .323، ص، دار الثقافة،بريوت4ان عباس، جإحس.د :وفيات األعيان، حتقيق)ت.د(ابن خلكان )2(
  .93التوفيقية، سيدنا احلسني ، ص،  الفهرست، حتقيق حممد أمحد أمحد، املكتبة ) ت.د(ابن الندمي،  )3(
، إنباه الرواة على أنباه النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية، 1955القفطي،  )4(

  93ص 3القاهرة،ج 
  .128ص 18،  معجم األدباء، مكتبة الثقافة، القاهرة ،ج ) ت.د(ياقوت احلموي،  )5(
، دار الكتب العلمية، 1حممد نبيل طريفي، ط.، خزانة األدب، قدم له د 1998-1418البغدادي،  )6(

  .115ص 3بريوت ،ج
  .328،ص4ابن خلكان، وفيات األعيان، ج )7(
أبو هاشم عبد السالم بن حممد اجلبائي، من املعتزلة، كان ذكياً حسن الفهم صانعاً للكالم مقتدراً  )8(

الندمي، الفهرست، ابن .اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، واإلنسان، والعوض: عليه، وله من الكتب
  .241ص

  .94إبراهيم السامرائي، مكتبة بغداد، ص.ابن األنباري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق، د )9(
،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، 1979-1399السيوطي،  )10(

  .78ص 1، دار الفكر،ج 2ط
  .94ابن الندمي، الفهرست، ص )11(
،  زهر اآلداب ومثر األلباب، تعليق قاسم حممد وهب، منشورات وزارة الثقافة،  1996احلصري،  )12(

  435- 434ص 1دمشق ،ج



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

194 
  

  .115-114، ص3والبغدادي، خزانة األدب، ج. املرجع السابق، الصفحة نفسها )13(
، شرح مقصورة ابن دريد، حتقيق، مهدي عبيد جاسم،  1986-1417ابن هشام اللخمي،  )14(

  .63الة، بريوت، ص،مؤسسة الرس1ط
  .114، ص3البغدادي، خزانة األدب، ج.141ابن هشام اللخمي، شرح مقصورة ابن دريد، )15(
  .253، دار املعارف، القاهرة، ص2، العصر العباسي الثاين، ط) ت.د(ضيف، شوقي  )16(
  .57-56ابن هشام اللخمي، شرح مقصورة ابن دريد، ص )17(
  .283، دار العلم للماليني ، بريوت ، ص،  البالغة والتحليل األديب) ت.د(أبو حاقة، أمحد  )18(
، دار الكتب 1، غاية املقصود يف املقصور واملمدود، حتقيق هالل ناجي، ط 1999 - 1420ابن دريد،  )19(

  .8العلمية، بريوت ، ص
، دار 9، جـ1، الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى، ط 2000 – 1420الصفدي،  )20(

  .89 – 88إحياء التراث، بريوت ، ص 
، 1مفيد حممد قميحة، ط. ، يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، حتقيق د 2000 – 1420الثعاليب،  )21(
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  )ضجيج يف اجلسد املنسي(البحث عن الذات يف ديوان                
  حممد األمني سعيديللشاعر                              

                 

  اجلزائر –جامعة سعيدة  - األستاذ راحبي عبد القادر
  

]                                                                                     ال كلٌّ وال جزُء"/أنت"يف" أنا"هو يف /تنحلُّ الضمائر كلّها[               
  حممود درويش) ةجداري(

                                                                  
مثة مفارقة أساسية تستمد تناقضاا من عمق املمارسة الشعرية تتبدى لكل       

 )1()أنا يا أنت(متمعنٍ قارئٍ لديواينّ الشاعر اجلزائري الشاب حممد ألمني سعيدي 
و تتجلى هذه املفارقة فيما يقدمه الشاعر من .  )2()ضجيج يف اجلسد املنسي(و 

ففي الوقت الذي قد . زخم شعري طافح على بياض التجربة املرتبطة بسن الشاعر
يبدأ فيه العديد من الشعراء املوهوبني اكتشاف األنساق الشعرية األوىل اليت تفتح 

قطع مسافة  هلم باب التجريب بتردد مريب، يكون الشاعر حممد األمني سعيدي قد
هامة يف رصيد الكتابة الشعرية من خالل جتاوزه للعديد من احلواجز الفنية 
والفكرية املرتبطة جبرأة الشاعر على اجلهر خبصوصيته اإلبداعية و الترويج هلا بنوع 
من الثقة الزائدة يف إمكانية التصدي للعامل  و االنتصار عليه بقصيدة واحدة ال أكثر 

  .و ال أقل
عل هذه الثقة يف مواجهة العامل بالكتابة الشعرية يف عصر أصبحت فيه كتابة و ل    

الشعر بدون جدوى إن مل تكن هي الالجدوى، هي اليت جتعل من نصوص الشاعر 
 كمائن يف الديوانني مساحةً لزخم شعري متدفق يواجه به و من خالله الشاعر
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ها يف طريقه املمارسةُ الشعرية نفسبصها اليت يريد منها أن تدفعه بقوة عديدةً تن
  . املوج إىل عمق املغامرة بكل خماطرها الفنية الفكرية و اجلمالية

و إذا كان الديوان األول، الذي عادة ما ينبئ عن ميالد شاعر جديد يف قبيلة    
العامل الكربى، هو الثمرة األوىل اليت ال ينتظر منها أن تكون طازجة بأتـم معىن 

حياول، و إىل آخر حرف من حياته، تتمة هذا  -شاعر أي- فإن الشاعر الكلمة، 
الديوان األول الذي ابتدأه ذات حلظة إبداعية يف أول العمر و منتصف الطريق، أو 

و لعل هذا ما ينطبق على  –ذلك أن الشاعر . يف أول الطريق و منتصف العمر
سرعة فائقة بأنه جدير مبواكبة حياول أن يثبت  للعامل املتغري ب -حممد األمني سعيدي

التغيرات اليت بإمكاا أن تطال النص بوصفه ممارسة إبداعية غري خاضعة للتقنني 
املسبق و التقعيد التلقائي، و أنه قادر على حتلية لغة البحر الشعري املاحلة مع طول 

ة الوقت، و ختليص فاكهة النص مما علق ا من محوضة سابقة، أو من مرارة رابض
إا نفسها احلالة اليت ميضي فيها الشاعر عمره كله من أجل . يف ذائقة املعىن

اكتشاف ما ترسب يف صمغه اإلبداعي من بصمة تنمو مع الوقت و تنضج مع 
  . التجربة و تكتمل باكتمال ما يشار به إىل النص من خاصية لصيقة بصاحبه

  :اعطين جتربتك ، أُعطك موهبيت -1 
يف صورة مضخمة إىل ) األنا(لشاعر حممد األمني سعيدي أن يقدم حياول ا    

و ال خيرب  العنوان عن , )أنا يا أنت(درجة التالشي يف اآلخر يف ديوانه األول 
املفارقة اليت سبق   و أن أشرنا إليها يف البداية فحسب، بل حياول أن يضع احلد 

ر من انزياحات فكرية النفسي و الوجودي الفاصل بني ما يترسب يف عمق الشاع
ونفسية متعلقة مبستويات وعيه للذات و عالقتها بالعامل احمليط ا من جهة، و بني 
ما يتسرب يف  البنيات الواعية و الالواعية للنصوص املُشكّلة مل الديوان من 

. إحياءات و إحاالت كفيلة بكشف نية ما حيتوي عليه الضمين الرابض يف الظاهر
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يعمد الشاعر إىل نسج الصورة العامة الباطنة للديوان مبحض إرادته،  وحىت و إن مل
فإن التمظهرات املفتاحية للديوان و املتمثلة يف العتبات الظاهرة و الضمنية، تؤكد 
على اختياره للعنوان مع سبق اإلصرار و الترصد على الرغم من كثرة التخييل و 

لشاعر للمفاتيح اليت يريد    أن كما تؤكد كذلك على توفري ا. وفرة االحتماالت
يحكم ا إغالق املسارب الظاهرة و الباطنة يف الديوان و حيرم بذلك الناقد من 
التوغل إىل كوة الالوعي اليت تشرح النص الضمين  الذي يربض يف العنوان بوصفه 

أن املفترض املسبق، الذي هو نتيجة عملية االفتراض " ذلك . مفترضا مسبقا
هو أحد أبرز أشكال الضمين، ذلكم الذي هو ثاوٍ يف البنية اللغوية، حيدد   املسبق،

  .)3("عادة بواسطة اختبار النفي
إىل ما يتضمنه املفترض املسبق ) أنا يا أنت(و يف هذه احلالة ال حييل عنوان      

الذي يسيطر على البنية اللغوية للعنوان من خالل التركيز على عنصر التناقضية بني 
فحسب، و إمنا حييل ما يكترته الديوان على ) يف مواجهة أنت أنا(نا و اآلخراأل

امتداد صفحاته اليت تتجاوز املائة من إحاالت ضمنية إىل حالة البحث عن الذات 
يف ما يتصور الشاعر    أنه اآلخر من جهة، أو يف ما يتصور أنه مناداة لآلخر الذي 

و حياول . االندماج يف األنا من جهة أخرى يريد أن يكونه، و من مثّة حثّه على
أنه يعي البعد )4(الشاعر أن يغطي حالة الصراع من خالل طمأنة القارئ منذ البداية

و هو إصرار خيفي . النفسي إلشكالية العنوان،    و من مثّة إصراره على اختياره
ه ضمنيا إصرارا آخر يريد أن يبحث فيه عن الذات الوجودية يف ما يتصور أن

جناحات مادية عند اآلخرين من جهة، كما يريد أن يبحث فيه عن الذات الشاعرة 
من خالل حماولته حتقيق نصوص شعرية تطمح للوصول إىل ما يتصور أنه نصوص 

  .مثالية كتبها اآلخرون
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يضع الشاعر حممد األمني سعيدي ذاته الشعرية يف مسار اختار هو أن يكون    
ضيقا منذ البداية، ألنه يعتقد يف قُرارة أناه أنه ميتلك من األدوات الفنية و اجلمالية 
اليت عادة ما يصطلح عليها باملوهبة ما يؤهله للخوض يف غمار القصيدة الشعرية من 

يف كل خطوة خيطوها يف مسار التجربة، كاشفا  أجل البحث عن البصمة الشعرية
رغبته يف ورود هذا البناء العميق، و التوجل فيه على مهل،  و السري فيه "بذلك عن 

  .  )5("على دروب تارخيه الطويل
و لعل هذه الثقة يف امتالك األدوات الفنية و اجلمالية هي اليت جتعل من تضخيم     
العام للديوان، و جتعل منه موضوعا للديوان يف الوقت أداةً لتحقيق املوضوع ) األنا(

ذلك أننا ال نعدم      و حنن نتجول بني قصائده أن نالحظ ميل الشاعر إىل  . نفسه
التأكيد  على املواضيع الذاتية على الرغم من  ختفّي تيماا احلقيقية يف تيمات عامة 

تعلق خبصوصية العالقة احلميمية موضوعية من خالل االنزياح باملواضيع الذاتية اليت ت
إىل املواضيع العامة اليت تتعلق بالعالقة ") أنت"الذي يعرب عنه بـ(للشاعر مع اآلخر 

الظاهرة للشاعر مبحيطه االجتماعي العام كما هو احلال يف العديد من القصائد 
يف رحاب (و قصيدة )7()نشوة(و قصيدة )6()دعوة لاللتحام/امسكيين(كقصيدة 

  . على سبيل املثال ال احلصر )8()الذات
أن ضبط سرعة عداد جتربة الكتابة على  - كل شاعر -و قد يدرك الشاعر     

قاعدة املوهبة الشعرية اخلام قد خيلق نصا شعريا مزدوج االنطالقة و مزدوج 
السرعة، و من مثة مزدوج التوجه، منحازا إىل أناه و متشوقا إىل اآلخر بطريقة قد 

هو حياول السكن دوء وطمأنينة يف ضفاف البياض، و ترهن ترهق النص و 
بالغاته املتراكمة يف أتون املغامرة    اليت ال جتد يف النفس غري ما قيل على الرغم 
من زخم ما تكرته الذات الشاعرة من آفاق شعرية و إبداعية تنم عن مستقبل مليء 
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لوصول إليها بغري التصاحل مع بفجائية الكتابة و بوعي املغامرة اليت ال مناص من ا
  .   الذات اليت هي جزء من هذا العامل من أجل الوصول إليها والسكن فيها

  :عتبة األنا املقنعة/عتبة العنوان -2
يشكّل العنوان عتبة أساسية من ضمن عتبات النص اليت تدل القارئ على     

لكاتب و احللقة طرائق الوصول إىل اللب من الوجهة األقل إغالقا من طرف ا
الوظائف "يؤدي أحدى  -أي العنوان  –و هو . األضعف من وجهة نظر القارئ

و هي عملية تركيبية . النوعية اليت يشغلها لتحقيق جدلية بني املتخيل و الواقعي
  :صعبة تتطلب ما يلي

  انزياح العنوان عن العناوين التقليدية املباشرة، -
  ال مغايرا،اإليهام الذي يؤسس غواية و تأوي -
  . )9("شاعرية تنفلت من اجلملة و مدى اتساعها الداليل -

إن العنوان دالٌّ و مخرب ، موحٍ مبا يف بطن الشاعر من أنساق تتصارع أفكارها     
يف فرن الذات الشاعرة لعل النص يستفيق من خالهلا على رؤية للعامل هي أقرب إىل 

املهم يف العنوان هو سؤال " و. الذات بقدر ما هي أقرب إىل العامل اخلارجي
كنص قابل للتحليل و التأويل يناص نصه الكيفية، أي كيف ميكننا قراءته 

و ال يؤسس اإليهام املتعمد من طرف الشاعر حلقيقة أخرى تسكن . )10("األصلي
جبوار النص فحسب، و إمنا يكشف بأن هذه احلقيقة األخرى ما هي إال جزء ال 

 جزء دالٌّ عليها، خمرب عنها، واشٍ مبا ختتزل من إشارات. يتجزأ من احلقيقة األصلية
يف مكنوناا على الرغم مما ميكن أن حيمله النص من براءة ظاهرة تكاد تقارب 
سذاجة املعىن و هو يتعالق مع ما يعلَق يف الذات الشاعرة من شوائب وجودية 
نتيجة املواجهة الدائمة اليت يتحملها الشاعر بني الذات املبحوث عنها و العامل 

ة يف صياغة املتخيل اآلين للشاعراخلارجي احلاضر بقو.  
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ضجيج يف اجلسد (يستعيد الشاعر حممد األمني سعيدي يف ديوانه الثاين       
املسيطرة على ديوانه األول من خالل أطروحة اجلسد احلاضرة ) األنا(تيمة ) املنسي

و تبدو استعادة هذه التيمة غري متعمدة . يف عنوان الديوان كما يف قصائده الداخلية
و لذلك تبدو هذه االستعادة دالة على ما . ة كتابة قصائد الديواننينظرا لتقارب فتر

يؤرق الشاعر من هواجس متعلقة أساسا باعتبار الكتابة منفذا وحيدا على العامل 
اخلارجي و وسيلة لتحقيق الذات،   و كأنه يريد أن يلبس لتجربته الشعرية الثانية 

جسدا و إعطاء اجلسد ) األنا(إعطاء ما مل يستطع حتقيقه يف ديوانه األول من خالل 
قد ) األنا(وكأن . صوتا متمثال يف أقصى صور التعبري املسموع و هو الضجيج

استطاعت أن تنتقل بني التجربتني من حالتها اردة الباحثة عن نفسها يف 
، إىل حالتها )اآلخر(و اجلامعة لشتاا الشعري الصامت املبعثر يف ) أنت(الـ

يبحث عمن ينتبه ) جسد منسي(ة عن حضورها بصوت ضجيجي يف اسدة املعرب
و كأن الشاعر يريد أن يسمع صوته عاليا هذه املرة و لو عن طريق اخلروج . إليه

ذلك أن الضجيج . عن معيارية الصوت املعهودة اليت تدعو إىل اإلنصات و التأمل
ها اخلطاب الشعري  يف هو احلالة القصوى لعدم التحكم يف آلية السماع املوجه إلي

كيف ميكن للشعر أن يؤدي رسالة اإليصال . صورته املفهومة و اهلادئة و العميقة
الطبيعية بآلية ختتلف اختالفا جذريا عما حييل إليه الضجيج من خروجٍ عن هذه 
املعيارية؟ وكيف ميكن له أن يعتلي منرب احلماسة اليت حييل إليها الضجيج يف مربد 

اصر و قاعات القراءة املتأنية؟ وهل مثة من توجسٍ غامرٍ من  عدم القدرة اإللقاء املع
يف ديوانه ) أنت(على إيصال الصوت إىل املتلقي الذي تبقى معامله املشار إليها بالـ

األول واضحةً يف معامل الديوان الثاين على الرغم من محل العنوان ملا يفسر حالة 
اليت تستوجب رفع الصوت إىل ) املنسي(الصوت غري الطبيعية من خالل كلمة 

درجة الضجيج غري الواضح وغري املفهوم ؟ و هنا يتأكد لنا مسعى الشاعر يف 
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بطريقة أكثر إثارة ) أنا يا أنت( البحث عن البصمة الشعرية املتشظية يف ديوان
) األنا(إما بـ: املشار إليها) األنت(ذلك أن . وضجيجا يف ديوانه الثاين

يف ديوانه األول ال تريد أن تربح ديوانه الثاين على املستوى اللفظي  )اآلخر(أوبـ
كما على املستوى الداليل من خالل اإلحالة بصورة عامة إىل شخص الشاعر، 

  :وكأا تريد
] األنا[على مستوى اإلشارة لـ(أن تنقل ميدان صراع الذات مع نفسها  -

على مستوى اإلشارة (خر أو تنقل ميدان صراع الذات مع اآل -]). األنت[بـ
يف الديوان األول، إىل خريطة جديدة يف الديوان الثاين ] اآلخر[بـ ] األنا[لـ

تتحدد فيها معامل الصراع املادي اجلسدي الذي يؤزم حالة عالقته مع العامل 
يف الوقت ) اآلخر(و ) األنا(اخلارجي إىل درجة يصبح فيها اجلسد مدعاة لتحديد 

 الشاعر إىل اختاذ موقف يعكس النوايا الباطنة اليت يريد العنوان أن نفسه، مما يجرب
على اعتبار أن )11("اإليهام الذي يؤسس غوايةً وتأويال مغايرا"حييل إليها بطريقة 

الرهانات اليت يعلقها الشاعر على الذات الشاعرة ال ميكن أن متر إال عن طريق 
ر بالغواية عن غريها من الطرق الذي يعتقد الشاعر أنه أجد-حتقيق اجلسد 

( يقول الشاعر يف قصيدة  . ملا يربض يف باطن النص من تأوهات مكبوتة -األخرى
  ):النواسي يف دمي

  أنت منذ ابتداء الغواية 
  تسكر يف عتمة الكلمات اجلميلة

  متتص ثديا تكور يف حضرة األجبدية 
  أرضع روحك أخر قطرة حزن 

  .)12(لكي تستريح من الوهم
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ال شك أن الشاعر حياول أن يلبس قناع أيب نواس بطريقة إيهامية للتعبري عما    
ميكن أن حتيل إليه التجربة احلسية من رؤية يصبح فيها اجلسد هو مركز االهتمام، 
مركز العامل، مركز الكينونة اليت يتخلص فيها أبو نواس من كلّ األحكام املسبقة 

ية يف التأنيب القَيمي من خالل عبارته املشهورة اليت بإمكاا أن ترهن التجربة احلس
  .)13(..)دع عنك لومي(

)  األنا(ظاهر يف الديوان الثاين من خالل استعماله إشارة لـ) األنت(إن خطاب       
و إحالته للذات الشاعرة اليت ال ميكن أن تتحقق إال بغواية النص و إغراءاته من 

و تلتقي النوايا اليت تربض يف . اقية أيب نواسخالل  التجربة احلسية اليت تتلبس ط
بطن الشاعر مع رهاناته اليت تتبلور مساراا مع العامل اخلارجي مما حيتم عليه اختاذ 

  :موقف من جدلية الصراع الذي تتخبط فيها الذات الشاعرة بني
و ) األنت(كذلك ، و املعرب عنها بـ) األنا(الدالة على جسدية التجربة احلسية  -أ

اليت توحي بشيء من تعفف خفي و احتقارٍ لدنس الغواية اليت يقترفها النص يف 
  كما رأينا، ) النواسي يف دمي( غفلة من الشاعر يف قصيدة

اليت توحي و )األنت(و املعبر عنها بـ)األنا(الدالة على  أنانية السمو الذايتو - ب
  .كما سنرى) حضرة املتنيبيف (الشاعر املتنيب، يف قصيدة ) أنا(بشيء من غرور 

ال ميكن أن نكون يف موقف دون أن تكون لنا نوايا و رهانات "ذلك ألنه       
تأتينا هذه الفكرة من الفلسفة الوجودية اليت ترى أن اإلنسان و. املوقفداخل هذا 

يطرح له هذا العامل بالضرورة مشكالت و و. تخبط دوما يف عامل يتصارع معهي
لعل هذه الرهانات هي اليت تستوجب و.)14("جتاوز هذه املشكالتأدىن غاية له هي 

من الشاعر التصدي ملساءالا من خالل توجيه اخلطاب إىل الذات بوصفها مرآة 
  . للجسد اململوء بالضجيج
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قناعا آخر هو قناع املتنيب للتصدي ) يف حضرة املتنيب(يلبس الشاعر يف قصيدة و    
) األنا احلسية(ضار جتربته للتأكيد على املراوحة بني هلذه املساءالت من خالل استح

اليت جتذب الشاعر إىل العامل السفلي من خالل ضرورة املرور بتجربة اجلسد كما 
كان احلال يف القصيدة السابقة على الرغم من استخدام ضمري املخاطب، و بني 

ن يشوبه من اليت تدعو الشاعر إىل التعايل بالنص عما ميكن أ) األنا السامية(
ضمري املخاطب كذلك ) األنا(و تستخدم . سقطات قد تبقى عالقة به إىل األبد

للتعبري عن اقتراا املتوجس ملا ميكن أن يكون عليه األمنوذج الذي حياول الشاعر أن 
و لذلك جند الشاعر يطرق هذا الباب بسؤال . يتقنع به من أنانية و عظمة وكربياء

يقول . جاء به املعلم يف اللغة و البحر   و القافية بصيغة السائل املتعلم الذي يقلّد ما
  :الشاعر

مما الكل يا أنت  
  ما احلرف؟ ما كذب التاريخ؟ ما الكرم؟

  أراك منذ انقسام احلب يف ورقي 
  تغوص يف جلج املعىن و تلتطم

  يا ساحبا يف مساء الروح
  تفرغين فيك الكؤوس

   )15(يسقيين بك القلمو
يتعب أي قارئ يف اكتشاف حماولة االقتداء بتجربة املتنيب يف هذه القصيدة ال و    

ال على مستوى عتبة العنوان فحسب، و إمنا على مستوى عتبة املدخل حيث يورد 
و يسهر اخللق جراها ***ن شوارهاأنام  ملء جفوين ع( الشاعر بيت املتنيب املشهور

مرآة عاكسة ملا تطمح إليه الذات تكون القصيدة يف هذه احلالة و. كذلك) وخيتصم
ه، أي يف معناه بصورة الشاعرة من  اقتفاء أثر املتنيب يف لغته و يف حبره و يف قافيت
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لعل يف هذا ما يؤكد تشبث الشاعر يف البحث عن األمنوذج األمسى على و. إمجالية
غري أن . الرغم مما ميكن أن يعتور هذا البحث من إغراءات قد تبعده عن مساره

ألمنوذج األمسى الذي حيمله الشاعر طموحا ظاهرا يف مغامرته الشعرية ال يالقي ا
طريقا حمفوفا بالورود يف كلّ مرة يريد أن حيقق فيها مسوا إبداعيا على مستوى 

  .املمارسة النصية
يدي أن مستوى املغامرة اللغوية من هنا يالحظ القارئ لديوان حممد األمني سعو   
زي مع مستوى املكابدة اليت يعيشها الشاعر يف نصوصه باعتبارها البالغية ال يتواو

و لعل املفارقة األساسية يف العديد من قصائد الديوان تكمن يف . موضوعا مهيمنا
طغيان دفق الكتابة الشعرية على حساب جتسيد هذا الدفق على مستوى البناء 

 إطار وحدة اللغوي للنص الشعري و على مستوى تشكيله لغويا و دالليا  يف
عضوية تضمن خيط املكابدة على املستوى البالغي من بداية القصيدة إىل ايتها  و 
تعكس حضورها النفسي الدائم يف جممل النصوص األخرى، مما يدخل القارئ يف 

التعبري التسجيلي الذي غالبا ما جيهض إمكانات النص الداللية و "مالحظة نوع من
  . )16("ي الذي ال يزيد      عن جمرد استبدال ساذجحيدها ذا التصور التشكيل

ظاهرة ظهورا جليا يف الديوان، حبيث خصص ) األنا(تبدو املعاناة الوجودية لـو   
هو ثاين األقسام الثالثة اليت ارتأى أن  )17()ضجيج أناي(هلا الشاعر قسما  أمساه 

ا القسمان املتبقيان أم. يطبع ا تقسيم الزخم الكتايب الذي حيتوي عليه الديوان
و إذا كان . )19()ضجيج إىل عيون أنثاي( و  )18()ضجيج إىل جرح العروبة(فهما 

) األنا(هذا القسم األخري مبا حيمله إىل إحالة إىل النصف اآلخر الذي ال غىن لـ
اليت تتجسد يف كثري من األحيان بصورة ) األنت(عنه، هو الصورة األخرى لـ

ان، فإا تشكّل يف هذه احلالة تكملة للذات الشاعرة معكوسة يف قصائد الديو
و هي صورة أخرى عنها، حىت ) ضجيج أناي(الباحثة عن نفسها يف القسم الثاين 
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) ضجيج إىل جرح العروبة(أن القارئ ليتساءل يف تعجب عن دخل القسم األول 
لطرح يف تصور أناينّ طاغٍ على ديوان كان بإمكانه أن يكون أكثر انسجاما مع ا

يف القسمني ) أنا(الذايت العام لو أنه اكتفى مبا يدل داللة قاطعة على هذه الذاتية من 
الثاين و الثالث، طاملا أن الشاعر يلح إحلاحا كبريا على تصدير الذات الشاعرة عن 

اعترافات ديك (يف القسم الثاين كما هو احلال يف قصيدة ) األنا(طريق احلديث عن 
حيث يلبس الشاعر قناع ) أنا( تتكون من مقطعني عنوان أحدمها اليت) اجلن األخرية

  : ليقّر باعترافات ما كان ليقوهلا إال على لسانه) دين اجلن(
  :ماذا أرى؟

ثقلٌ على ظهر القصيدة يستريح  
  أنا على ظهري جبالُ مواجعٍ تقتات من قليب اجلريح و

  يا أيها الزمن املقيت
  كفّاي مزقتا
  منابعهدمي جفّت 

  مشسي مل تعد يف األفق راقصةًو
لقد مخدت  

  )20(خيم يف مساوايت ظالم ال ميوت و
املشار إليها يف الديوان ) األنت(فيحيلُ إىل )  أنت(أما عنوان املقطع الثاين     

من جهة، و املشار إليها يف القسم الثالث و األخري من الديوان ) أنا يا أنت(األول 
اليت تتربص بالذات )حقيقة املوت (و املقطع جيهر باحلقيقة ). ضجيج أنثاي(بـ

  :يقول الشاعر يف هذا املقطع. الشاعرة بطريقة تراجيدية يلفها املكر و اخلديعة
  ماذا ترى ؟

  موتا حيلق يف اجلهات 
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  و بسمة ذُحبت بسيف املكرِ
  الوجه اليطارده اجلفافو

  ماذا جرى؟
  قليب ميوت 

  )21(فافر أحزاين حتاصره الضو
يف هذه القصيدة كما يف غريها كثري،  ) األنت(و ) األنا(قد تدل املراوحة بني و    

على صعوبة حتديد الوجهة الوجودية اليت متكّن الشاعر من أن يطبع مساره 
اإلبداعي بطابع اخلصوصية ويسمه مبيسم التجربة القادرة على مواجهة الواقع 

. نية و اجلمالية و تعقّداته الفكرية و الفلسفيةالشعري املعاصر بكلّ منعرجاته الف
، أي إىل ذاته،  من كثرة البحث عنها يف عامله )أناه(حىت أن الشاعر يشتاق إىل 

القلق الذي يريد الوصول من خالهلا إىل مبتغى طموحاته املمزوجة بكثري من 
د يقول الشاعر البسا قناع شخصية أخرى هي شخصية السندبا. الغموض املتخفّي

  ):السندباد يوم عودته -أيها البحر(يف قصيدة 
  أال أيها البحر

  يا شوق نفسي إيلّْ
  لقد رقد اجلمر حتت رمال جراحي

 ْض أمواج حزين علَي22(وحر(  
توليف غريب هذا الذي يريد الشاعر أن يبين من خالله العامل الشعري و يقدم      

احلياة اليومية بكلّ   النص برهانا قاطعا على معاناة الذات و مكابداا أمام مفارقات
من توزعات قد تبدأ من الذرة الذاتية املوغلة يف اخلصوصية وتنتهي عند  ما حتمله

مرآة العامل اخلارجي الذي يعيش فيه الشاعر و الذي من املعاناة املعكوسة يف 
  .املفروض أن جند إسقاطاته املوضوعية يف نصوصه
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  :البحث عن الذات وحواجز التشييء-3
يومية، و ال نقصد بالعامل اخلارجي العامل القريب الذي حييط بالشاعر يف حياته ال    

ص، بل نقصد به ما يشكّل من قبيل ما يدخل يف دائرة العامل الذايت اخلافذلك 
املوقف الوجودي ملا يعايش الشاعر من قضايا كربى تبناها بطريقة أو بأخرى يف 

ضجيج يف (مواقفه اليومية، و هو حياول أن يعرب عنها يف اجلزء األول من ديوانه 
غري أن اإلشكال الذي يبدو مسيطرا على الصورة العامة ملساحة ). جسد العروبة
اعية يف الديوان، و الذي حيتاج إىل وقفة تأمل معرفية من طرف املمارسة اإلبد

عندما تدل على ) األنت(الشاعر هو صياغته املُشيئة للذات األخرى املعبر عنها بـ
واملبحوث عنها يف أغوار التجربة النصية باختاذ القصيدة وسيلة ) األنثى/املرأة(

ذلك أن الشاعر حيدد العالقة ).  األنا املضخمة(إغرائية لتحقيق طموح الوصول إىل 
من خالل تشييئها، و من مثة نزع الطابع اإلنساين ) األنت( و ) األنا(الوجودية بني 

. عنها من خالل اعتبار املرأة أنثى و اعتبار األنثى جسدا واعتبار اجلسد نزوة عابرة
واحد  هي عالقة حسية تسري باجتاه) املرأة  األنثى  اجلسد (و إذا كانت عالقة 

يؤدي إىل انغالق الدائرة على اجلسد، فإن الطرح الشعري يف القسمني الثاين و 
الثالث من الديوان مل يعكسا مستوى جتسيد هذه العالقة احلسية مبا يليق باجلسد 
بوصفه مفهوما فلسفيا حبتا، فلم يكن اجلسد الذي حييل إليه عنوان الديوان معلما 

عرة يف طموحها حنو الوصول إىل الذات املرجوة بارزا يعكس عالئقية الذات الشا
من  -)أنا يا أنت(يف ديوان ) األنت(واملشار إليها منذ بداية التجربة الشعرية بـ-

خالل حتقيق تصعيد إبداعي عميق على مستوى النصوص بإمكانه تربير احلضور 
سواء ) نتاأل(بـ ) األنا(من جهة، و من مثة تربير تعلق هذا ) األنا(املبالغ فيه لـ

أم قيمة أخرى متغرية يف إحالتها  )جسدا/أنثى(أم ) أنسانا/ امرأة(أكانت 
حماولة إدراك العامل هنا، هي حماولة إدراك الذات، "ذلك أن ). للعامل/ اآلخر(لـ



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

209 
  

فالذات و العامل متوازيان و متفاعالن و كلٌّ منهما منفتح على اآلخر و يستطيع 
  .  )23("يصل إىل اآلخرالشاعر أن يبدأ من أيهما لكي 

على مستوى املغامرة الشعرية جيعل منها ) األنا( غري أن اإلصرار على جتسيد     
" عرضة للمساءلة اليت ال جتد إجابة مقنعة هلا يف العامل الواقعي إال من خالل 

عن -وكأن الشاعر . )24(" انشطارٍ تعانيه األنا بني تصورها عن ذاا و صورة ذاا
هي ه الشاعر حممود درويش عن الذات ويعيد لنا البناَء نفسه الذي يقدم - قصدغري 

يف  جداريته ) األنت(مع / أو بالتضاد /أو مبقابلة /حتاول توصيف األنا بالنظر 
  :املشهورة حني يقول

  من أنت، يا أنا؟ يف الطريق
  .اثنان حنن، و يف القيامة واحد

  خذين إىل ضوء التالشي كي أرى 
  يف صوريت األخرى صريوريت

  فمن سأكون بعدك، يا أنا؟جسدي
  ورائي أم أمامك؟ من أنا يا

  )25(أنت؟ 
إا إعادةٌ تشبه حماكاة البحث عن إجابة لسؤالِ الذات ،و لكن بطريقة مقنعة      

تتقاطع اهتماماا الداللية يف النص الشعري مع ما حتاول أن تتقنع به، أي تقتنع به، 
مي الذي متثله شخصيات وظفها الشاعر من أمثال أيب نواس و على املستوى القي

املتنيب و دين اجلن و السندباد، وذلك على الرغم من اختالف التجربة ومستوى 
  . حتققها الواقعي

لعل هذا ما جيعل األفق الرومانسي الضروري يف بداية أية جتربة شعرية، غائبا و    
الشاعر إلشكالية تسخري تطابق املساحة  عن نصوص الديوان نظرا لضياع خيط متثُّل
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مع الفضاءات التخييلية املتصارعة مع الواقع  –أي املمارسة اإلبداعية –الشعرية 
املعيش من خالل معركة مفاهيمية ال ميتلك الشاعر جلّ مفاتيحها، و من مثة عدم 
متكنه من اختاذ النص وسيطا إغرائيا لتحقيق رؤية عاشقة للجسد بوصفه منطلقا 

   .للحياة ال غاية و اية هلا
 -لى صعوبة ما يتعرض له الشاعر لعل هذا ما جيعله يؤكد يف جممل الديوان عو     

من انتكاسات يف حتديد العالقة بني اسد و ارد   -صعوبة ما يتعرض له النصو
من جهة، و بني اسد  و اسد من جهة ثانية، مما جيعل الشاعر يفضل عدم 

من برجه العاجي إىل واقع املمارسة الشعرية اليت تناديه إىل حتمل مرحلة الرتول 
  ):جتليات املتعة(يقول الشاعر يف قصيدة . اجلسد حىت يستطيع جتاوزها
  لن أنزل من برجي العاجي

  دعوين أمتدد فوق اجلمر وحيدا
  أحترق و أولد من رحم احلرف بريئا

  أعتنق املتعة
  تغرقين أمطار جنوين

  ن غرف اللذةلن أخرج م
  )26(كيف ترى أخرج من غرف اللذة

إن افتقاد األفق الرومانسي الكفيل خبلق توازن إبداعي بني كفيت اسد و ارد      
يف النص يعين افتقاد احلب يف النص، و من مثة افتقاد لغة احلب اليت حركت آلية 
التشكيل الشعري عند الشعراء العذريني الكبار من خالل متكّنهم من إجياد معادلة 

عل من مجيل بثينة يرضى بالذي يبصره الواشي على التوازن بني الكفتني اليت جت
مستوى املغامرة الشعرية ألا كفيلة بنقل التجربة و صدقها من عمق الذات إىل 

  :عمق اللغة من دون الوشاية بالتجربة احلسية أو الكشف عنها
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  ،)27(لو ابصره الواشي لفرت بالبله*** وإين ألرضى من بثينة بالذي 
يرضى بالشكوى احمليلة إىل ما هو أعمق منها ) قيس بن ذريح( كما جتعل قيس لبىن

  :من دون إخبار   أو كشف على مستوى املمارسة الشعرية
  .)28(فأشكو إليها لوعيت مثّ ترجع ***أال ليت لبىن يف خالء تزورنا

إن لغة احلب، أو اللغة العاشقة اليت من املفروض أن تكون حمركا أساسيا      
لدينامية النص يف مساره اإلبداعي هي اليت يتعذب الشاعر يف إجياد منفذ للوصول 
إليها من خالل البحث عما يفجر طاقة حتقيق الذات من خالل اللغة يف العامل 

مزاج (يقول الشاعر يف قصيدة. اجلامد اخلارجي القريب و ليس يف العامل الداخلي
  ):شتائي

  لغة احلب يف أفقي اليوم جامدةٌ
مهجيت عابره  

  و لذا كان أفضل من هلب العشق عندي
  مدى عاصف يف خريفي

  )29(قافية ماطرهو
و  )30()عسل احملبة(لعل القارئ يالحظ هذا األمر يف العديد القصائد كقصيدة و    

و غريها من القصائد اليت تشي )32()غواية(و قصيدة )31()حتوالت الرغبة(قصيدة 
بكثري من التأزم  على مستوى صياغة الذات الشاعرة صياغة شعرية هي أقرب إىل 

رنا تنصهر فيه الذات مع العامل املغامرة الربيئة منها إىل املكابدة اليت تتخذ من اللغة ف
هي ) الذات/األنا(فيه تتعمق فيه التجربة من خالل احلفر الباطين حىت تصبح و
هي تنعكس انعكاسا واضحا و. دون تكلّف أو تسرع أو مزايدةمن ) العامل/األنت(

على املعجم الشعري الذي عادة ما يستعمل الكلمات بوصفها مصطلحات لغوية 
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دالّة على املكابدة يف حني أا مل تتخط مستوى املغامرة يف اكتشاف عوامل جديدة 
  .شاعر ملوكب الشعر و هو  يرسخ رؤية يف الذات الشاعرةمرتبطة باستعدادات ال

يبدو من خالل ما ميكن للقارئ أن يالحظه بصورة عامة عن الديوان أن و    
مشكلة نصوص الشاعر القادمة هي قدرا أو عدم قدرا على التخلص من رؤية 

ن متضمخة بالصورة العينية، و من مثة اخلروج م) أنا(الذات الشاعرة بوصفها 
مشاهدة العامل يف مرآة اجلسد و االنتقال إىل مزج العامل سواء أكان جمسدا أو جمردا 

و ذلك من خالل اإلصغاء لنداءاا الباطنة و هي تبحث عن . مبرآة الذات الشاعرة
الشاعر يف " ذلك أن . تأصيل عميق للغة و حتقيق انشغاالا على مستوى الكتابة

و رمبا كانت هذه . ى مل يعد ذاتا غنائية معزولةعصرنا املليء بالتصدعات الكرب
احلقيقة من أهم ما أوصلنا إليه شعراء احلداثة العرب يف هذه احلقبة من تطور 

لقد صارت األنا الغنائية املفردة عرضة لالنتهاكات املستمرة . القصيدة العربية
راضها من للتخفيف من شحنتها الذاتية الالئبة، و تعزيزها بعناصر أخرى يتم اقت

  . )33("فنون جماورة
غري أنه البد من التأكيد على أن جتربة كاليت ساقها الشاعر حممد األمني       

ال ميكن أن تبقى إىل ما ال اية يف ) ضجيج يف اجلسد املنسي(  يف ديوان  سعيدي
هذا املستوى من التعامل مع التشكيل الشعري و املوضوعايت ألا حمطة أولية لشاعر 

كما ال ميكن لشاعر ميلك طاقات . شاب مل يضع إال القليل من التجربة وراءه
اته الالمتناهية يف أطر فنية إبداعية كبرية أن يرهن مستقبل التجريب و حرية مساح

  .        مجالية ضيقة و متجاوزةو
سيحارب يف نصوصه القادمة غواية نصوصه السابقة بأنْ يطرد منها "لعله و     

مجلها وتكرارات قوافيها وحروف رويها لتكون جديدة وخمتلفة، ذلك صورها و
و إذا كان الوصول إىل حتقيق . )34(" يعين قراءة كثرية وتأمال كبريا يف مشهد الشعر
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الذات على مستوى الكتابة مشروط بتجاوز اآلين و املكرر و الراكد ، فإن حتقيق 
مل مع اللغة الشعرية مبستوى يليق التجاوز ال يتم إال عن طريق حتقيق شرطية التعا

مبا تطمح إليه الذات الشاعرة من توحد مع الكلمة و احلرف بوصفهما املادة اخلام 
  .الوحيدة اليت يبحث ا الشاعر عن ذاته يف خضم احلياة، فيجدها أو ال جيدها
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 الشعر اجلزائري احلديث من احملافظة والتقليد إىل االنفتاح والتجديد
 

  اجلزائر  -جامعة األغواط  -الدكتور زرارقة الوكال  
      

إنَّ املسار الذي أخذه الشعر العريب باجلزائر يف العصر احلديث هو نفسه الذي  
قطب التقليد واحملافظة ، : أخذه الشعر العريب عامة، فقد عرف قطبني أساسيني 

وقطب التجديد والتغيري مبا يتوافق وجتربة الشاعر ومعايشته للواقع واحلدث ليتحقق 
لشاعر من خالل شعره من جهة ثانية ، له الصدق من جهة ، وانعكاس شخصية ا

وقد كان القطب األول أكثر حضورا وقوة خاصة يف النصف األول من القرن 
العشرين ويرجع ذلك إىل مجلة من الظروف واملؤثرات السياسية والثقافية 

فيما ظلَّ قطب التجديد منحصرا يف . واالجتماعية اليت أحاطت بالشاعر اجلزائري
تأثرين باحلركة الرومانسية العربية والغربية، وقد سار القطبان الشعراء والنقاد امل

  .تقريبا جنبا إىل جنب يف حركة تطورمها وسريمها
ولغلبة القطب احملافظ التقليدي الكالسيكي على الساحة الشعرية اجلزائرية 

                  :مجلة من األسباب واكتساحه هلا خالل النصف األول من القرن العشرين 
، فقد درس جلهم يف الكتاتيب  ـ التكوين الثقايف السلفي لشعراء هذه الفترة1

" والزوايا واملساجد ، فكان تعليمهم دينيا حمضا مبناهج وأساليب تعليمية ضعيفة 
جعلت الشعراء املتخرجني يف هذه املراكز يصدرون يف فهمهم للشعر أو نظمهم له 

بالناحية اجلمالية للشعر ، وال تم بالشكل عن هذه الثقافة الدينية اليت قلما تعىن 
وأمام هذا الوضع املتأخر والضعيف ألساليب ومناهج ) 1."(كاهتمامها باملضمون

                                                
م 2006، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، 2ناصر حممد ، الشعر اجلزائري احلديث ، ط  - 1

  .41-40. ،ص
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التعليم اليت سادت اجلزائر،  وجد بعض املتعلمني أنفسهم مضطرين إلمتام دراسام 
ع الزيتونة ، يف البلدان ااورة وبالذات يف املغرب جبامع القرويني  ويف تونس جبام

أو يف بعض بلدان املشرق العريب خاصة يف مصر جبامع األزهر ، ويف هذه املنارات 
الثقافية والتعليمية وجد هؤالء املتعلمون طرقا ومناهج تعليمية جديدة ومتقدمة عما 
هو موجود باجلزائر ، كما وجدوا أفكارا ضوية وإصالحية تأثروا ا وتبنوها بعد 

فراحوا يتمسكون بالسلفية فيما " ظمهم من منبع سلفي واحد ذلك ، واستقى مع
يقرؤون وفيما يكتبون ، وإذا بالشعراء منهم يصدرون عن هذه الثقافة العربية 

وإذا بفكرة . ة البالداألصلية يبنون عليها رسالتهم اإلصالحية ، ويقيمون عليها ض
ب أن يحتذى والقبلة والرجوع إىل املاضي تصبح عندهم النموذج الذي جي اإلحياء،

وكان االهتمام بالقرآن الكرمي لدى هؤالء ) 2."(اليت جتذب العقل والعاطفة معا
الطلبة حفظا وفهما وتفسريا  أثره العميق يف تكوينهم وانعكاسه على أساليب 

  .نثرهم وشعرهم ولغتهم األدبية
ألنه يعد امتدادا واقتدائهم به  ـ تأثر الشعراء اجلزائريني باألدب العريب القدمي2 

لثقافتهم السلفية ومصدرا رئيسيا للغتهم وصورهم الشعرية ، ومكونا أساسيا إلثراء 
متوم الشعرية ، إىل جانب أنّ احلركة اإلصالحية يف اجلزائر أولته أمهية يف تثقيف 

فقد كان رجال اإلصالح يقصدون إىل أن تكون النهضة األدبية يف " الناشئني 
لى أسس التراث العريب القدمي ، ويعتربون هذا التراث رافدا قويا اجلزائر مبنية ع

كما أن تكوينهم الثقايف العريب يف ) 3."(يرفد اللغة العربية املضطهدة يف اجلزائر
مراكز اإلشعاع الثقايف سواء يف تونس أو يف املغرب أو يف مصر جعلهم يتعلقون 

ني اجلزائريني واالستعمار الذي باألدب العريب دون غريه إىل جانب طبيعة الصراع ب
                                                

 .43. ناصر حممد ، الشعر اجلزائري احلديث ، ص  - 2
 .45.املرجع نفسه ، ص - 3
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كان يستهدف اللغة العربية ومن مثة فإن االهتمام باألدب العريب القدمي هو اهتمام 
بلغته اليت تعد معلما رئيسيا من معامل اهلوية العربية اإلسالمية يف اجلزائر، كما أن 

بل راحت  احلركة اإلصالحية يف اجلزائر مل تقصر اهتمامها بالشعر العريب القدمي  ،
تدعو إىل وجوب التزود بعلوم اللغة العربية من بالغة وعروض وحنو خاصة بالنسبة 
لألدباء والشعراء  ألن إجادة الشعر واإلبداع فيه تتطلب من الشاعر التمكن من 

  .تلك العلوم والتمرس فيها لتغذية ملكته الشعرية ، وإثراء منابع إبداعه
لقد كان ملدرسة اإلحياء  :ة اإلحياء العربية ـ تأثر الشعراء اجلزائريني مبدرس3

العربية دورها البارز يف التأثري على االجتاه األديب اإلصالحي يف اجلزائر ويربز ذلك 
أمحد (من خالل اهتمام احلركة األدبية اإلصالحية بشعراء املشرق العريب أمثال

ميثل " ن وغريهم ، ألن شعر هؤالء كا) شوقي وحافظ إبراهيم ومعروف الرصايف
عنصر اإلحياء عند األدباء اجلزائريني ، وأصبح القبلة اليت تشد أنظارهم ، والنموذج 

وقد اعترف كثري من الشعراء اجلزائريني بفضل ) 4."(الذي يستلهمون منه أشعارهم
شعراء املشرق عليهم ، ومتابعتهم هلم ، ولنشاطام ، وإعجام الباهر املنقطع 

هذه املتابعة وهذا اإلعجاب نشر قصائدهم يف الصحف  النظري هلم  ومن مالمح
وأخذت هذه ". وادي ميزاب" و " الشهاب " واجلرائد العربية يف اجلزائر مثل 

املتابعة بعدا قوميا وإسالميا يدخل يف إطار الصراع بني احلركة اإلصالحية 
ياء واالستعمار الفرنسي باجلزائر ، ويظهر هذا يف قول البن باديس مبناسبة إح

إننا باحتفالنا هذا بذكرى : أيها السادة :" ذكرى الشاعرين شوقي وحافظ 
شاعري العربية العظيمني شوقي وحافظ نكرم سبعني مليونا من أبناء العربية الذين 
يعدون العربية لغتهم القومية، ونكرم مخسمائة مليون من أبناء اإلسالم الذين يعدونا 

تمدنة مجعاء اليت يعترف أكابر علمائها املنصفني مبزية لغتهم الدينية ، ونكرم األمم امل
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ونتيجة هلذا اإلعجاب حبركة اإلحياء ) 5."(اللغة العربية التارخيية على العلم واملدنية
فإنَّ احلركة األدبية احملافظة يف اجلزائر ظلت حمافظة على املفاهيم التقليدية لألدب 

ألدباء احملافظني هو نفسه املفهوم عامة وللشعر خاصة فقد ظل مفهوم الشعر عند ا
القدمي هلذا اجلنس األديب ، ويدل حرص احلركة األدبية اإلصالحية يف اجلزائر على 
املفاهيم النقدية القدمية لألدب عامة وللشعر خاصة على مدى متسكها بالتراث 
العريب يف مواجهة كل ما هو أجنيب ، ولذلك رأت أن الشعر العريب بشكله القدمي 

صورة من صور اهلوية العربية اليت جيب أن حيافظ عليها يف مواجهة التيارات هو 
واالجتاهات التجديدية الساعية إىل إحداث انقالب يف شكل الشعر العريب 

وتعود نظرة احلركة األدبية احملافظة يف اجلزائر لوظيفة الشعر ودور . ومضمونه
ذي عاشته مما جعلها ترى يف الشاعر إىل الواقع السياسي واالجتماعي املفروض ال

الشعر وسيلة للتغيري والتوجيه واملقاومة وهذا ما أدى إىل تراجع قيمته الفنية أمام 
 .االهتمام جبانب املضمون فيه

أما القطب واالجتاه الثاين الذي عرفه الشعر اجلزائري احلديث وسار جنبا 
القرن العشرين فهو إىل جنب مع االجتاه التقليدي احملافظ ابتداء من عشرينيات 

قطب التجديد أو ما يعرف باالجتاه الوجداين الرومانسي الذي ظهر كرد فعلي على 
االتباعية والقيود والقواعد والتقاليد الفنية اليت فرضها االجتاه التقليدي احملافظ الذي 
عزز من مكانة الشعر العريب القدمي واملبادئ النقدية املتصلة به  مما أدى ببعض 

اء الشباب إىل الثورة على مجيع أشكال التقييد والتقليد ، وتعود هذه الثورة  الشعر
إىل تأثر هؤالء الشباب بالشعر الرومنسي العريب والغريب  الذي محل مسات جديدة  
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تستجيب للواقع الذي يعيشه الشاعر وتعطيه بيئة إبداعية واسعة متكنه من التحرك 
ربته وإبراز فلسفته ورؤيته  يف احلياة فيها دون حواجز وقيود  للتعبري عن جت

وكان للواقع الذي عاشه الشعب اجلزائري من جراء . والوجود واإلنسان 
االستعمار السبب املباشر يف ظهور التيار الوجداين الرومنسي يف الشعر اجلزائري 
احلديث فهو واقع كله ظلم واضطهاد وقمع وآالم ومآسي وانعكس ذلك كله على 

. ئري خاصة يف فترة العشرينيات فاتسم بطابع احلزن والكآبة والبكاءالشعر اجلزا
وولّد هذا الواقع املؤمل لدى الشعراء اإلحساس بضرورة الثورة والتغيري والذي جتسد 
يف الواقع اجلزائري مبيالد احلركة اإلصالحية وما حققته من انتصارات يف امليدانني 

يف النفوس وإعادة الثقة إليها وعملت على االجتماعي والثقايف فدفعت بتقدم األمل 
زحزحة اليأس وتراجعه ، كما جتسدت هذه الثورة يف احلراك السياسي الذي توج 

وكانت هذه التحركات كافية بأن حترك العزائم ، " م 1936باملؤمتر اإلسالمي عام 
وتبعث األمل يف النفوس وتوجه جهود املخلصني إىل التخلص من نري االستعمار 

 ) 6."(على اختالف يف الطرق والوسائل

واملتتبع للشعر اجلزائري يف العشرينيات والثالثينيات من القرن العشرين 
يلحظ الفرق يف مضامني متنه بني الفترتني  ففي فترة العشرينيات متيز املنت 
بأحاسيس اليأس والبكاء واحلسرة واألمل ، بينما متيز يف الثالثينيات بأحاسيس األمل 

تغين بثمار ثورة اإلصالح اليت قادا مجعية العلماء املسلمني، لكن هذه اخليبة وال
عادت إىل الشعر نتيجة ملا أصاب الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي  من 
تعفن وتردي الستمرار فرنسا يف سياستها القمعية وتالعبها مبصري الشعب خاصة يف 

ا يدل  على  أنَّ األوضاع االجتماعية اليت مم) "م1954 -م1943( الفترة املمتدة من 
هي وليدة التأثريات السياسية واالقتصادية هلا تأثري مباشر يف توجيه الشعراء إىل 
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الشعر الذايت الوجداين ، فقد أخذ الشعر اجلزائري يف هذه الفترة يتجه اجتاها 
ربة الذاتية بعد واضحا إىل التعبري عن املشاعر الفردية ، وظهرت فيه انعكاسات التج

وتعمقت هذه ) 7."(أن كانت نظرة الشاعر تطغى عليها الغريية وشعر املناسبات
اجلراحات وهذا الشعور باليأس واحلسرة بعد أحداث الثامن ماي األليمة لكنها 

و إىل جانب . استطاعت أن توجد شعرا آخر فيه قناعة بوجوب الثورة والتمرد 
دي يف ظهور االجتاه الوجداين الرومنسي كان هناك هذا املؤثر السياسي االقتصا

مؤثر آخر متثل يف التأثر بالتيار الرومنسي العريب الذي متثله مدرسة الديوان و 
و قد اطلع الشعراء اجلزائريون على هذا التيار عن " مجاعة أبولو"و " الرابطة القلمية"

 اجلزائر يف فترة كما أن اهتمام الصحافة العربية يف. طريق الكتب و االت 
العشرينيات و الثالثينيات من القرن العشرين كان هلا الدور الفَعال يف التعريف 

اليت لعبت دورا " الشهاب"باحلركة األدبية التجديدية يف البالد العربية خاصة جملة  
هجر من أمثال إيليا رياديا يف ذلك فإليها يعود الفضل الكبري يف نشر إنتاج شعراء امل

عريضة، وميخائيل نعيمة و غريهم، نسيب ليل جربان ، وجربان خ ماضي ، وأيب
معجبا ) ابن باديس(كان ، وتبادل اجلرائد واالت معهم، وتتبع أخبارهم و

وينعت أدبه ) 8."(املهجر الكبري" فهو ينعته بشاعر) إيليا أيب ماضي(بالشاعر 
  )9."(هندسية من فنه اجلميل حلةيف صورة فتانة من أدبه الراقي و "باجلميل الفتان

ر املهجري وأثنوا على كما أعجب الكثري من أدباء اإلصالح برواد الشع
، أما الشاعر مبا يتحلى به هذا األدب من جتديد. أشعارهم وتأثر بعضهم به

ترسيخ الرومنسية فيها ر يف الساحة األدبية اجلزائرية والوجداين الذي كان له حضو
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عبد (الذي أثّر يف كثري من الشعراء اجلزائريني و منهم " الشايبأبو القاسم "فهو 
ل غريهم من خالو) عبد اهللا شريط(، ) ضر السائحيحممد األخ(، )الكرمي العقون 

ن لشعراء مجاعة التأثر كاوبنفس اإلعجاب و. أسلوب أشعارهم وصورها ولغتها
  .اجلزائري احلديث التأثري يف ترسيخ الشعر الوجداين يف الشعراحلضور و" أبولو"

أما الرافد اآلخر يف ظهور االجتاه الوجداين الرومنسي يف الشعر اجلزائري 
احلديث فهو الرافد الغريب خاصة الفرنسي منه حبكم الثقافة الفرنسية اليت كانت 
مسيطرة على اتمع اجلزائري بالرغم من شدة صلة الشعراء اجلزائريني بالشعر 

كل ما هو استعماري جعلهم " و السبب يف ذلك هو أن  العريب و روافده و تراثه
يف - يزهدون حىت يف ثقافته و أدبه ، إضافة إىل كون هؤالء الشعراء ينتمون 

إىل حركة إصالحية ذات طابع سلفي ، أغلبية أصحاا من ذوي  -األغلب األعم
  )10."(الثقافة العربية اخلالصة

لفرنسي و استفادوا منه ، ا من الشعراء القالئل الذين احتكوا باألدبو
هم يف الوقت نفسه كانوا يتبنون فكرة التجديد من خالل منظور رومنسي و
الذي يعد حامل لواء التجديد يف الشعر اجلزائري احلديث و يظهر ) محود رمضان.(

زائر خاصة يف  ذلك من خالل مقاالته اليت كان ينشرها يف الصحافة العربية باجل
و مقالة أخرى ) 11"(فوائده حقيقة الشعر و" مقالة بعنوان ها منو" الشهاب "جملة 

تأكد من خالل مضمون هاذين و) 12"(الترمجة و تأثريها يف األدب " بعنوان 
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املقالني مدى إعجاب محود رمضان باألدب الفرنسي الرومانسي و تأثره مبفاهيمه 
إىل بعث  و دعوته إىل التجديد كانت نابعة من قناعاته اهلادفة. اخلاصة بالشعر

و . الشعر اجلزائري من خالل االحتكاك باألدب الغريب لضرورته و أمهيته يف ذلك 
يف أمور " حقيقة الشعر و فوائده " قد خاض محود رمضان من خالل مقاله األول 

كانت من احملظورات يف عامل األدب و الشعر ، يف وقت كانت احلماسة للشعر 
ألدبية مكانة مرموقة ، وحتامل يف مقاله على العريب القدمي و إجالله من النهضة ا

شعراء األمة يف عصره الذين ارتدوا ثوب اجلمود و التقليد و انغمسوا يف أشعار 
اللهو و الترف و اون و نسوا واجب وطنهم فتسببوا يف تأخر األمة ألم عملوا 

ه على موات الشعور القومي يف أمتهم ، على عكس ذلك يف الغرب الذي يرى أن
فيا أيها :" ما تقدم إال بشعرائه ايدين ، ومن مث وجه نداء إىل شعراء أمته قائال

الشعراء األحداث بكم حتيا األمة و بكم متوت فأنتم رسل احلرية و السعادة إن 
  :شئتم و أنتم النعاة إن أردمت ، فإن قمتم بواجبكم فمرحى أو إن تقاعدمت فربحى

نريا لشعرا مصدوا عركم  أال جد صها العمسلسلة التقليد حطَّم ر 

 در معاملَه حتى يصافحه الب رمموا  و سريوا به حنْو الكمالِ و

 ) 13(فَتلْك عصور الشعر حف ا النصر  ده كان قبل الرشيد و بعكَما 

إنَّ هذا النداء و هذه األبيات تعد أمنوذجا لثورة هذا الشاعر األديب 
الشاب الذي حاول من خالل مقالته أن يصف العالج للشعر يف عصره حىت يشفى 

و لـ . من أسقامه و ينهض معاىف خلدمة قضايا أمته و مسايرة تطورات عصره
 إحداث ثورة تغيريية تنصب كلُّها يف" الشهاب"وقفات أخرى يف " محود رمضان"

فهو صاحب الدعوة اجلريئة و الصرحية يف عهده إىل االتصال ." يف األدب العريب
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بالغرب يف وقت كان النقد و األدب يف املغرب العريب عبارة عن اجترار مملول 
يف هذا الوقت املبكر فهم محود أن السبيل الوحيد لتحرير األدب من للقدمي ، و

، هو االتصال باآلداب طلق عليه ، اجلمود و التقليد األعمى قيود املاضي ، ومما ي
فهذه الدعوات النقدية ) 14."(االستفادة منها عن طريق الترمجة و النقلاألجنبية و

عن حاجة إىل جتاوز اإلطار التقليدي الذي فرض رتابته " التجديدية اجلمودية تعرب 
ضمن قوالب جاهزة ، فبدت  الشكلية والفكرية ، فشاع اجترار املعاين والقضايا ،

كثري من األعمال صورا منسوخة نسخا مشوها عن بعضها ، ال حياة فيها ، ألن 
شخصية الشاعر وصدقه من األمور اليت كثريا ما بقيت غائبة يف حضور نظم رتيب 

  )15."(وجمتر
برز شاعران وجدانيان رومانسيان برزت " محود رمضان"إىل جانب و

" مبارك جلواح " ،و " د سحنون أمح" شعرمها و مها  مالمح التغين و األمل يف
، فإنّ " محود رمضان"هذان الشاعران إن مل يتركا لنا نصوصا نقدية كما فعل و

بل جتاوزت ذلك إىل بعض ) 16."(إنتاجهما الشعري ينبئ عن مفهوم وجداين متميز
، و " يطعبد اهللا شر"و" أمحد رضا حوحو"و " حممد البشري العلوي"األدباء و منهم 

ما ميكننا تسجيله يف هذا اإلطار أنَّ  الرومنسية يف الشعر اجلزائري مل توجد فيه 
كمذهب باملفهوم الدقيق و إنما وجِدت كاجتاه غري مكتمل املعامل ومل يثُر على 

ولكننا مع ذلك نالحظ " االجتاه التقليدي احملافظ و إنما سار معه جنبا إىل جنب 
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 .137.، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، صناصر حممد  - 16
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قد خفف من حدة اللغة الكالسيكية و موسيقاها ، وطعم الشعر  أن هذا االجتاه
اجلزائري بصورة جديدة ، و قربه من عامل الوحي و اإلهلام ، بعد أن كان تاج 

  ) 17."(العقل و املنطق املتزن
إن ظهور االجتاه الوجداين الرومنسي يف الساحة األدبية اجلزائرية ابتداء من 

يجة حتمية ملا كان يعيشه الشعب اجلزائري من عشرينيات القرن العشرين جاء نت
مآسي و معاناة فوجد فيه الشعراء مالذا للتعبري عن معانام وما يعيشونه من 

  .إحساس بالظلم و القهر  والثورة و التمرد
رة للحركة اإلبداعية يف العامل امتدت الدعوة إىل التجديد خبطى ثابتة مسايو

مسينيات من القرن العشرين إىل بداية إحداث يف الوطن العريب حىت وصلت يف اخلو
انقالب يف الشعر اجلزائري على مستوى الشكل و املضمون كمثيلتها يف الوطن 

م على يد 1947العريب اليت دشنت عملها االنقاليب يف الشعر العريب احلديث سنة 
مبا عرف بالشعر " بدر شاكر السياب"و" نازك املالئكة"عراق من أمثال شعراء ال

و نسجل هنا الفرق بني التجربتني العربية واجلزائرية، فاألوىل . احلر أو شعر التفعيلة
أغلب الشعراء الذين كتبوا الشعر احلر يف املشرق مطلعني على " نالحظ فيها أن 

بينما ) 18."(اآلداب األوربية بلغتها األصلية ، أو عن طريق الترمجة فتأثروا مبا قرؤوا
ات احلديثة يف بعيدين عن التأثر باملذاهب و االجتاه" ريني جند أن الشعراء اجلزائ

الفرنسية على حد ية ومل تشهد احلركة األدبية شعراء أتقنوا العرباألدب الفرنسي ، و
  )19."(كتبوا شعرا عربيا يعرب عن تأثر أآلداب العاملية بعضها ببعضسواء ، و

                                                
شلتاغ عبود ، حركة الشعر احلر يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  - 17

 .64.م ،ص1985
 .67،صشلتاغ عبود ، حركة الشعر احلر يف اجلزائر  - 18
 .املرجع نفسه - 19
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اجلزائر هو الرافد  لذلك فإنَّ رافد التشكيل اجلديد للقصيدة العربية يفو
التجديدي العريب عن طريق الصحافة العربية املشرقية و عن طريق اإلرساليات 

كنت أتابع الشعر اجلزائري منذ ) " أبو القاسم سعد اهللا(العلمية ، ويف هذا يقول 
م باحثا فيه عن نفحات جديدة و تشكيالت تواكب الذوق احلديث ، 1947سنة 

كع أمامه كل الشعراء بنغم واحد ، وصالة واحدة ولكني مل أجد سوى صنم ير
واطالعي على  غري أنَّ اتصايل باإلنتاج العريب القادم من املشرق والسيما لبنان

املدارس الفكرية و النظريات النقدية ، محلين على تغيري اجتاهي ، املذاهب األدبية و
  )20."(و حماولة التخلص من الطريقة التقليدية يف الشعر

م 1955ل ميالد للقصيدة العربية يف اجلزائر بتشكيلها اجلديد سنة وكان أو
أليب القاسم سعد اهللا يف عددها ) طريقي(مع نشر جريدة البصائر للنص الشعري 

  :منها هذا املقطع 1955مارس  25يف ) 311(
  يا رفيقي

  ال تلمين عن مرويت 
  فقد اخترت طريقي

  و طريقي كاحلَياة
جم دافاأله ماتشائكول السه  

  عاصف التيار وحشي النضالِ
  )21.(صاخب الشكوى ، وعربيد اخلَيال

                                                
 م،1977، دار اآلداب ،  2ط ، دراسات يف األدب اجلزائري ،سعد اهللا أبو القاسم  - 20
  .52-51.ص
 .11.م ،ص1967بريوت، –دار األدب  -سعد اهللا أبو القاسم ، ديوان ثائر و حب ، - 21
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لـ " طريقي"قد سبقت هذه الريادة حماوالت نظمت قبل نشر قصيدة و
لـ " حنيين"و لكنها مل تنشر إال بعد االستقالل مثل قصيدة ) أيب القاسم سعد اهللا(
) أيب القاسم مخار( لـ " املوتورة"و قصيدة م، 1953) حممد األخضر السائحي(

" الكاهنة"م ،و 1953"صرعى على العشب"م و 1953"مصرع غرام"م و قصائد 1954
و نرى يف عدم نشرها إىل احلساسية ) أيب القاسم سعد اهللا(م لـ 1955فيفري 

للتعصب لالجتاه و الشديدة اليت كانت مسيطرة على الساحة األدبية يف اجلزائر
م كان عامال رئيسيا يف 1954ي احملافظ إال أنَّ اندالع الثورة التحريرية سنة التقليد

أن الشاعر اجلزائري وجد نفسه يف الثورة التحريرية بعد " جتاوز هذه احلساسية إذ 
إمنا ميتلك إرادة الثورة و الرفض ا على االستعمار الفرنسي فقط ، وليس ثائر 1954

) 22."(السياسي آنذاكجتماعي والثقايف وعلى كل ما يف الواقع االو التمرد 
وفتحت الطريق أمام الشاعر اجلزائري الذي كان يتلهف إلحداث عملية جتديدية 

كان من أول الناس " يف الشعر ليواكب جتربته الشعرية اجلديدة ويستجيب هلا ألنه 
ذي شعورا بإرادة التغيري والتطوير واإلفصاح عنهما مبا يتناسب مع هذا االنقالب ال

) 23."(يهز أركان نفسه وهو يعيش زخم هذه الثورة بكل حرارا وبكل أبعادها
وكانت الثورة اجلزائرية فرصة للشعر أن يتمرد عن قيود احملافظة والتقليد ويدخل 

وتزامن . دائرة التحرر والتجديد ، ليظهر التشكيل اجلديد للقصيدة العربية يف اجلزائر
" تعمار بتحرره من قيود احملافظة والتقليد ألنه بذلك حترر الشاعر من قيود االس

كان من أول الناس شعورا بإرادة التغيري والتطوير ، واإلفصاح عنهما مبا يتناسب 

                                                
منشورات احتاد الكتاب العرب ، دمشق  اجلزائري احلديث،أمحد دوغان ، يف األدب  - 22
 .35.صم ،1996،

 .155.، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، صناصر حممد   - 23
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مع هذا االنقالب الذي يهز أركان نفسه وهو يعيش زخم هذه الثورة بكل حرارا 
  )24."(وبكل أبعادها

اهللا مجلة من احملاوالت وتبعت انطالقة القصيدة احلرة مع أيب القاسم سعد
أمحد غواملي ، والطاهر بوشوشي ، وحممد األخضر السائحي ، وأيب القاسم (مع 

، ورغم ما أحدثه هؤالء الشعراء من تغيري يف شكل ) مخار ، وحممد الصاحل باوية
القصيدة العربية يف اجلزائر إال أنَّ مضموا بقي يف حدود جتسيد الواقع الثوري 

وهذا منوذج للشاعر صاحل باوية يقول . للرشاش واملدفع والرصاص ومواكبة الكلمة
  :فيه 

  قصة األوراس جرحى
  جرحنا اخلَالَّق ، يا صحيب وجود وحقيقة

  قصةُ الساعد والزند املدمي واهلدايا
  واملَناديلُ األنِيقَة                     

  قصةُ العمالق ، يمناه دماٌء
  فري رقيقَةويسراه عصا

  )  25(قصة اإلنسان واألرضِ الوريقَة
ما ميز حركة التجديد يف الشعر أثناء الثورة فإنَّ األمر خيتلف بني الشعراء و

اجلزائريني داخل الوطن وخارجه فالشعراء الذين كانوا داخل الوطن تعرضوا 
لالضطهاد و السجن أو االلتحاق بصفوف جيش التحرير و لذلك مل تكن 

لتجديدية اليت كانت يف الظروف السياسية القاسية مساعدة هلم على إثراء احلركة ا
                                                

 .املرجع نفسه - 24
باوية حممد صاحل ، أغنيات نضالية ، ساعة الصفر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  - 25

 .50.م ، ص1971اجلزائر 
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أصل بدايتها حمتشمة نظرا للواقع األديب يف اجلزائر أثناء هذه املرحلة ، أما الشعراء 
الشباب الذين كانوا يف األقطار العربية فقد ساعدم الظروف يف هذه البالد من 

فأثروا . حرية فكرية ، ووسائل النشر و مطالعة اإلنتاج الشعري العريب اجلديد
تنفيسا عن الرغبة العارمة يف أن " جلزائري بإنتاج شعري جديد وجدوا فيه الشعر ا

يكونوا جبوار املقاتلني على أرض الوطن ، فشحنوا كلمام بكل ما استطاعوا من 
  ) 26."(صدى

ولذلك فإن معظم إنتاج هؤالء من الشعر احلر كتب يف مرحلة الثورة ومن 
حممد صاحل  –األخضر السائحي  -مخارأبو القاسم  - أبو القاسم سعد اهللا "هؤالء 
  ". عبد السالم احلبيب اجلزائري  –عبد الرمحن زناين  -أمحد الغواملي  –باوية 

مل جتد هذه احلركة الشعرية جتاوبا من اجلمهور اجلزائري نظرا لعدم و
إطالعه عليها بسبب ظروف احلرب ، و لتعلقه بالشعر العمودي و يبقى هلؤالء 

ادة يف حتريك هذا املسار الشعري اجلديد يف واقع احلركة األدبية الشعراء فضل الري
  . يف اجلزائر رغم ما شاب مناذجه الشعرية من سلبيات

أما ما بعد استرجاع السيادة الوطنية فقد عرفت احلركة الشعرية يف اجلزائر 
و ال أدلَّ على هذا الركود من "بشطريها العمودي و احلر ركودا و احنباسا أدبيا  

تلك الصيحات املتعالية ، و املقاالت اليت كتبت عن األزمة الثقافية على صفحات 
فهذا يقترح عقد ندوات ، و آخر يقترح إصدار جمالت ، وثالث يسميها " الشعب"

معلقا " أمحد غواملي"يقول ) 27."(أزمة ثقافية ، و آخرون يسموا أزمة مثقفني
د عطاء شعري زاخر أثناء سنوات على هذا العقم اإلبداعي غداة االستقالل بع

ألننا كنا اجم به الشعر الدخيل وأذنابه وندافع عن كيان األمة يف :" .. الثورة 
                                                

 . 74.شلتاغ عبود ، حركة الشعر احلر يف اجلزائر،ص - 26
 .80.املرجع نفسه،ص- 27
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حترير وطنها ولغتها ودينها ، وبعبارة أوضح كنا دم كل وضعية يريد االستعمار 
تحدي ففقدان عنصر ال) 28."(أما اليوم فلم جند ما حناربه.. أن جيعلها قانونا لنا 

بعد ازام اخلصم كان سببا رئيسيا يف خفوت احلراك الشعري اجلزائري يف 
السنوات األوىل من االستقالل حيث تشري اإلحصائيات أن الفترة املمتدة من 

م شهدت إنتاجا شعريا مل يتجاوز مخس عشرة جمموعة شعرية مبا 1972م إىل 1962
  .فيها املطبوع خارج الوطن

يف فترة السبعينيات حيث شهدت الساحة األدبية تغير هذا الواقع و
أفرز الواقع األديب يف السبعينيات " اجلزائرية انتعاشا خاصة حركة الشعر احلر فقد 

عددا من األصوات الشعرية اليت تنتمي إىل مدارس متنوعة أثارت حركة النقد يف 
هذا  و ما ميز هذه املرحلة هو تعصب شعراء)29."(تقومي الشعر يف هذا العقد

أعلنوا القطيعة التامة مع الشكل القدمي ، و أظهروا " التشكيل اجلديد يف الشعر فقد 
اتسم موقف البعض منهم يف كثري من األحيان سة و تعصبا للشكل جديد ومحا

باهلجوم الواضح على شعراء القصيدة العمودية بطريقة تفتقد النظرة املوضوعية  و 
كل ما له عالقة بالتراث باعتباره لبوسا تطرف بعضهم يف احلكم القاسي على 

يف صراع  و دخلت الساحة الشعرية) 30."(مهترئا ال يتماشى مع احلياة املعاصرة
أنصار الشعر العمودي ، مما أعطى لشعراء القصيدة اجلديدة بني أنصار الشعر احلر و
يلحظ  و املتتبع هلذه احلركة اجلديدة يف الشعر اجلزائري.دفعا لتكوين ذوام فنيا

بأا حماكية للشعر احلر يف املشرق و متأثرة به إىل درجة انتشار ما عرف بقصيدة 
                                                

. نقال عن مراسلة بني أمحد الغواملي وشلتاغ عبود شراد ، ينظر املرجع السابق ، ص - 28
81. 

 .38.أمحد دوغان ، يف األدب اجلزائري احلديث،ص - 29
 .182.ص ناصر حممد ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، - 30
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النسخة بالرغم من أن شعراء هذا الشكل اجلديد يف القصيدة اجلزائرية حاولوا أن 
يظهروا شخصيتهم الشعرية الذاتية من خالل إظهار أبعاد الكفاح اجلزائري 

أن هذه التجربة قد وقعت يف أسر التوجه  كما يالحظ. وظروف اتمع اجلزائري
اإليديولوجي ، و لكن رغم ما سجل عنها من سلبيات إال أا استطاعت أن جتدد 

بالتجديد يف الوزن ، و اللغة الشعرية اليت حلقت يف " يف املضمون ويف الشكل 
  )               31."(مناخات فنية جديدة

ومن ضمن جتليات احلداثة الشعرية العربية املعاصرة يف الشعر اجلزائري   
احلديث اليت جتسد سياق االنفتاح والتجديد اللجوء إىل توظيف الرمز يف العملية 
الشعرية إلثراء النسق الشعري ، وعد ذلك من اإلجنازات املهمة يف القصيدة العربية 

بحث عن مقومات متنحها صفة التجديد املعاصرة اليت سعت يف العصر احلديث لل
واالبتكار وتبعدها عن البناء املعماري والنسق الشعري القدمي وتتجاوز املألوف 

وتوظيف الرمز يف نظر احلداثيني يعطي للنص انفتاحا . والثابت إىل اجلديد املتغري
 هو ما يتيح لنا أن"دالليا متعددا ومبمكنات كثرية ، فالرمز يف نظر أحد هؤالء 

نتأمل شيئا آخر وراء النص ، فالرمز هو قبل كل شيء ، معىن خفي وإحياء إنه اللغة 
اليت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة اليت تتكون يف وعيك بعد قراءة القصيدة ، إنه 
الربق الذي يتيح للوعي أن يستشف عاملا ال حدود له ، لذلك هو إضاءة للوجود 

وذا أصبح للشعر مفهوما جديدا فهو فن ) 32."(املعتم ، واندفاع صوب اجلوهر
  .الرمز والترميز

                                                
وزارة الثقافة ، اجلزائر ، ، اخلطاب الصويف وآليات التحويل ، هيمة عبد احلميد  - 31

 .33.صم ،2008
. م ،ص1972، دار العودة ، بريوت ، 1، زمن الشعر، ط) أدونيس(علي أمحد سعيد  -  32

160. 
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ونتيجة لتأثره بالشعر العريب املعاصر والشعر الغريب عمل الشعر اجلزائري 
، حلداثية  إلثراء التجربة الشعريةاملعاصر خاصة احلر منه إىل توظيف األدوات الفنية ا

، ح على قراءات متعددةاعي واالنفتاوجتديد لغة الشعر وصوره لتجاوز العجز اإلبد
ومن هذه األدوات الفنية  ، الرمز الذي أستخدم بأشكال متعددة ميكن حصرها يف 

ولكننا قبل ذلك البد علينا أن . الرمز اللغوي ، والرمز املوضوعي ، والرمز الكلي 
نقف عند مسرية الرمز وإرهاصاته األوىل يف الشعر اجلزائري احلديث ، فقد عرف 

رف عند النقاد والدارسني بالرمزية األسلوبية اليت يعتمد فيها هذا الشعر ما ع
الشاعر على األسلوب التعبريي غري املباشر باستعمال البيان من تشبيهات 
واستعارات وكنايات وأسلوب التلميح ، وجند ذلك يف أغلب الشعر اجلزائري 

ن حافظوا على م مع أبرز الشعراء الذي1925احلديث احملافظ  خاصة يف فترة ما بعد 
أمحد سحنون ، حممد العيد آل (عمود الشعر يف القصيدة العربية  يف اجلزائر ومنهم 

خليفة ، حممد اهلادي السنوسي ، الزاهر الزاهريي ، مفدي زكري ، عبد الكرمي 
لكننا إذا رجعنا قبل هذه الفترة وإىل بدايات . وغريهم...) العقون ، محود رمضان 

األمري عبد (م  فإننا جند شعرا رمزيا صوفيا عند 1830زائر بعد النهضة الشعرية يف اجل
شبيها إىل حد كبري بالشعر الرمزي الصويف الذي عرف عند كبار الشعراء ) القادر

" ابن الفارض"، و" ابن العريب"الصوفيني يف التراث العريب اإلسالمي من أمثال 
الصوفيون يف أشعارهم هذا خاصة يف نزعته الغزلية واخلمرية وقد استعمل الشعراء 

األسلوب للبعد عن التصريح عن أحواهلم الروحية ومقامام التعبدية ،  وعربوا من 
عن شوق الروح إىل معرفة اهللا ، وحمبته بعبارات تكاد تكون عبارات " خالله 

املتغزلني من شعراء الغزل والنسيب، بل أنّ هذا التشابه ليشتد أحيانا فنتوهم أن 
  )33."(ة هي قصيدة مخرية أو غزلية شأن قصائد شعراء اخلمر والغزلقصيدة صوفي

                                                
الوطنية للكتاب، املؤسسة فؤاد صاحل السيد ، األمري عبد القادر اجلزائر متصوفا وشاعرا ، - 33
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اخلمرة كرمز صويف يف قصيدة ) األمري عبد القادر(وقد وظَّف الشاعر 
  : واحدة من قصائده ومطلعها 

   مسعود جاَء السعد واخلَيرأ
 واليسر

 
وولَّت جيوش النحسِ ليس لَها 

كْر34(ذ( 

عند األمري يف شعره هي رمز للمعرفة اإلهلية فذَكَر  قدمها الذي يعود إىل واخلمرة 
ما قبل كسرى ، وهي مخرة ال تسكر مثل مخرة اجلنة ال غول فيها ، وملتعتها 

وهي العلم فهي الغنيمة الكربى " يتخلى امللوك عن ممالكهم خمتارين ال مكرهني ، 
  : يقول يف ذلك )35"(ولذلك هاجر األمري إليها وبلغ غايته 

 وما ضمها دنٌّ وال ناهلا عصـر   كسرى مصونة معتقة من قبل              

 بأمجاهلا كال وال ناهلا جتـر         وال شانها زق وال سار سائر               

 حـروليس هلا برد وليس لَها        فال غَولٌ فيها وال عنها نزفة               

 َخلو عن األمالك طوعا وال قهر       فلو نظر األمالك ختم إنائها                

 ـه دورحني للُّ علْم كل به ك      هي العلم كلُّ العلم واملركز الذي           

أما التغزل باحلبيب عند األمري فهو رمز صويف هو تغزل باحلق ، ويظهر ذلك جليا 
احلائية اليت حتدث فيها عن موضوع الوصال ورؤية احلبيب ، ومزج بني يف قصيدته 

موضوعي اخلمر واحملبة ، والتوجه الكلي للحبيب ، وعن صرب احملبني ويف ذلك 
  :يقول 

ـْـح  يامن هم الروح يل والروح والراح   أوقات وصلكم عيد وأفـ

                                                                                                              
 .228.ص.م1985اجلزائر ، 

حتقيق وشرح وتعليق زكريا صيام ، ديوان املطبوعات األمري عبد القادر ، الديوان ،  - 34
 .197. ص.م1988اجلامعية ، اجلزائر ، 

 .229.فؤاد صاحل السيد ، األمري عبد القادر اجلزائر متصوفا وشاعرا ، ص - 35
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 إالَّ وأحباب قليب دونه الحوا           فما نظرت إىل شيء بدا أبـدا   

 وقد أديرت أباريق وأقْـداح     أود طول الليايل أنْ خلَوت م  

 ياليته مل يكن ضوٌء وإصباح     يروعين الصبح إنْ الحت طالئعه 

 )36(وكلُّ ذا الدهر أنوار وأفْراح     لَيلي بدا مشرقا من حسن طلعتهم 

أما توظيف الرمز مبفهومه احلديث واملعاصر يف املنت الشعري اجلزائري يف 
م فال جند له حضورا واسعا فيه عدا ما عرف 1954-م1925الفترة املمتدة ما بني 

عند النقاد بالرمزية األسلوبية اليت غلبت عليه ، وقليل من الرمز مل يتجاوز الرمز 
ففي الشعر احملافظ خاصة اإلصالحي . العام الكلي الذي يشمل القصيدة يف إطارها 

أنّ الشعراء اإلصالحيني " منه جند بساطة وسهولة يف فهم لغته ويرجع ذلك إىل 
حبكم رؤيتهم التقليدية للغة مل حياولوا أن يتعاملوا مع اللغة تعامال غري عادي 

كما يعود إىل طبيعة نظرم للشعر فهو وسيلة ) 37."(باستخدام الرمز اللغوي
يركبوا للوصول إىل غاية اإلصالح والتوجيه والتربية ، ولذلك فإنّ هذه الوسيلة 
اعتمدت البساطة يف اللغة ، والوضوح يف األسلوب ، وخماطبة املتلقي مبعجم لغوي 

فلقد كان الشعراء يستخدمون مفردات شائعة متداولة ويتعاملون " مفهوم ومتداول 
بيعة املرحلة اليت كانت متر ا النهضة مع معجم شعري متشابه ، يتماشى مع ط

الوطنية آنئذ ، فإنّ األلفاظ تدور يف األغلب األعم يف جماالت اإلصالح ، والنهضة 
، والدعوة إىل العلم ، ومقاومة اجلهل ، والتحريض على التمسك باملقومات 

إىل جانب التكوين العلمي والفكري السلفي الذي جعل ) 38."(األساسية لغة ودينا
ن الشعراء اإلصالحيني يتشربون لغة واضحة املعامل ن حمددة األهداف ، باإلضافة م

                                                
 .220 -219-216. ن ، صاألمري عبد القادر ، الديوا - 36
 .287حممد ناصر ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، ص - 37
 .290، ص حممد ناصر ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية  - 38
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إىل تأثرهم مبدرسة اإلحياء يف املشرق اليت أثرت بدورها يف املعجم الشعري 
اجلزائري ، ويف األسلوب اخلطايب الشعري املتسم بالتقرير واملباشرة والوضوح 

سبب رئيسي هو حرص احلركة  وكل هذه األسباب يتوجها. والبعد عن الغموض
اإلصالحية يف اجلزائر يف احلفاظ على اللسان العريب يف اإلنتاج الفكري واألديب 
للحفاظ على املقومات األساسية للشخصية اجلزائرية يف خضم صراعها مع العدو 

. الفرنسي الذي عمل على مسخها وإذابتها عن طريق سياسة التجنيس واالندماج
اصات عند بعض الشعراء اجلزائريني للخروج عن املألوف ومع ذلك وجدنا إره

الثابت يف التعبري الشعري على غرار قصيدة أين ليالي للشاعر حممد العيد آل خليفة  
اليت ميكننا أن ندرجها يف إطار ما يسمى بالغزل السياسي ، اليت وظَّف فيها الشاعر 

ه السياسية بأسلوب رامز الرمز لينفس عن مكبوتاته ، ويصرح من خالهلا عن قناعت
فإنَّ هذا النص " فمن الناحية السياسية . ويربز رؤاه للواقع املتأزم الذي يعيشه

أي موضوعا من نوع القضية اليت تتخذ شكل املثل  –قضية  –يتناول موضوعا 
وقد وفق النص يف الدعوة إىل حب هذه القضية . األعلى جلماعة أو شعب أو أمة

  )39."(بعد أن كان وصفها وجسدها وشخصها وحببها اليت هي هنا احلرية
 حيل بيين وبينهـا  أين ليالي أينهـــا؟

 مهجات فدينهـا  مال ليالي لـم تصـل

 ا؟ـا بكينهـوعيون  وقلوبا علقنهــا

ـَن  تري بعد عينه  إيه يا عيين أذرفـي  )40(ال

                                                
حملمد العيد ، " لقصيدة أين ليالي"ي دراسة سيميائية تفكيكية  -مرتاض عبد امللك ، أ  - 39

 .97.م ، اجلزائر ، ص1992
م ، 1992، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر،  3ـ حممد العيد آل خليفة ، الديوان ، ط 40
 .42-41.ص
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على هذه القصيدة بعد نشرها يف )* عبد احلميد بن باديس(وعلِّق الشيخ  
م ليلفت القارىء إىل الداللة الرمزية اليت 1937، سبتمرب 14، ع 7ج" الشهاب"

يقصدها الشاعر وبالتايل فهو يدفع عنه تلك العنونة املباشرة اليت يتأوهلا املتلقي 
فإنَّ هذا التعليق ورد لكي يلفت بوصفها فاحتة لتأويل النص وعلى هذا األساس 

  .القارىء إىل داللة الرمز
فاحتة جوهرية لتلك التأدية املأمولة لنسق النص " أين ليالي" وتعد قصيدة 

الشعري وهو يقدم رمزيته املفعمة بالدالالت املفتوحة عرب هذا النص الشعري كونه 
  . ديثميثل ريادة يف تأدية الرمز يف اخلطاب الشعري اجلزائري احل

وقد بدأت اللغة الشعرية يف املنت الشعري اجلزائري تشهد تغريا واضحا   
مجاعة "مع بروز االجتاه الوجداين املتأثر بالرومنسية العربية اليت مثلتها خاصة 

، وبدا ذلك  واضحا بإثراء املعجم الشعري ، وتوظيف " مجاعة أبولو"، و" املهجر
التغري اللغوي يف لغة الشعر اجلزائري  تراكيب لغوية ذات داللة موحية ، وجتلى هذا

خاصة مع جيل الشعراء يف األربعينيات واخلمسينيات وعدت هذه اخلطوة بداية 
لولوج الرمز وتوظيفه كأداة فنية يف العملية الشعرية ابتداء من اخلمسينيات مع 

وتدرج الشعراء اجلزائريون بعد ذلك يف توظيف الرمز يف . الشعر احلر خاصة
م الشعرية متاشيا مع الظروف السياسية واالجتماعية والنفسية اليت ميزت انتاجا

كل مرحلة من مراحل تطور الشعر اجلزائري ، فكانت كل مرحلة يغلب عليها 
طابعا معينا من الرموز ، فنجد مثال أن الرمز اللغوي هو الغالب قي شعر الثورة يف 
                                                                                                              

فمن هي ليلى شاعرنا يا ترى؟ ليست له قوس ولكن له :"ومما جاء يف تعليق ابن باديس* 
مروحة ، فهل يعين هو اآلخر مروحته؟ إن حممد العيد الذي يشعر شعور الشعب ويتخيل خيال 

إالّ  –... وهو البلبل الغريد يف قفص –ال تشغله قوس وال مروحة ولكن ال تفتنه  الشعب
  احلرية فهل يوافق على هذا بعض من ينقصهم شيء من السياسة ليفهموا؟
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تظهر " السطحية  ، وبساطته ويتسم هذا النمط الرمزي بالبساطة و. اخلمسينيات
يف اعتماد الشاعر على املفردة اللغوية واستخدامها استخداما رامزا لتدلَّ على معىن 

فالشعر احلر يف فترة ) 41."(أبعد من داللتها الظاهرية عن طريق التشابه بني الداللتني
ية الثورة وظَّف بشكل واسع الرمز اللغوي للداللة على قوة وشجاعة وبسالة وتضح

ااهدين ، ووحشية وال إنسانية احملتلني فرمز الشعر الثوري إىل الشعب بـالنسر 
والعمالق واملارد وغريها من األلفاظ الدالة على العظمة ، ورمز إىل االستعمار 
بالغول واألخطبوط والتنني والعنكبوت والليل وغريها من األلفاظ املوحية بالرعب 

وجدنا أن الرمز اللغوي وظف يف شعر ما بعد  كما. واإلرهاب والقمع والتوحش
االستقالل للتعبري الصادق عن واقع احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت 
عرفتها اجلزائر والتحوالت العميقة اليت شهدا خاصة يف فترة السبعينيات مع الثورة 

ساواة وتكافئ الفرص االشتراكية اليت كان ملبادئها وما نادت به من قيم العدل وامل
بني اجلميع تأثري يف أوساط وفئات اتمع خاصة الشعراء الشباب منهم ، الذين 
انسجموا معها وتبنوا أفكارها وفلسفتها ، وانعكس ذلك يف صورهم وتعابريهم 

. الشعرية ، وغدا الرمز اللغوي جزء من الصورة النفسية اليت رغبوا يف جتسيدها 
للغوي املؤدجل فقد دلّ الرمز اللغوي يف شعر الشباب يف فترة إضافة إىل هذا الرمز ا

السبعينيات على معاين القلق والغربة واليأس والضياع ، وقابله رمز لغوي آخر دال 
على معاين احلرية واالنطالق والرفض ليعكس ذلك كله املشاعر واألحاسيس اليت 

  .تستبد بالشباب واحلاالت النفسية اليت يعيشوا
لنمط الثاين من أمناط الرمز الذي استخدمه ووظفه الشعراء اجلزائريون أما ا

حيث " وكان أقل شيوعا وحضورا يف مرحلة الثورة ما عرف بالرمز املوضوعي 
مينح الشاعر بعض األعالم القدمية أو احلديثة داللة جديدة ، أو يضعها يف سياق 

                                                
 . 550.ناصر حممد ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، ص -41
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شعورية اليت يرغب يف التعبري يتماشى مع احلالة النفسية وال)42."(مينحها إحياء خاصا
فإذا أراد التعبري عن الثورة والرفض وعدم اخلضوع واالستسالم يلجأ إىل . عنها

استخدام الشخصيات اليت عرفت يف التاريخ القدمي واحلديث  بشدة معارضتها 
، " أيب ذر الغفاري"خلصومها وعدم مواالا ألنظمة الظلم واالستبداد أمثال 

وإذا أراد التعبري عن الظلم " . تشي جيفارة"، و" بن بركةا"، و" الشنفرى"و
" احلجاج"والطغيان جلأ إىل توظيف أمساء تارخيية حتمل هذه الدالالت من أمثال 

وغريمها ممن عرفوا بالشدة واالستبداد والبطش يف التاريخ القدمي " هوالكو"و
تلد أعالما حولتهم ويف هذا السياق فإنّ الثورة اجلزائرية استطاعت أن . واحلديث 

مواقفهم وبطوالم وتضحيام  وشجاعتهم إىل رموز دالة على ما عرفوا به من 
مصطفى "، و" العريب بن مهيدي"، و" ديدوش مراد"صفات العظمة واإلباء أمثال 

  .ومجيالت أخريات" مجيلة بوحريد"، و" بن بولعيد
والرمز وإىل جانب توظيف الشعر اجلزائري املعاصر للرمز اللغوي 

الذي تتحول فيه القصيدة " املوضوعي فقد وظّف منطا رمزيا آخر وهو الرمز الكلي 
أو املقطوعة كلها إىل رمز من بدايتها إىل ايتها ، بل إن التجربة فيها تبىن أساسا 

) 43."(على الرمز دون أن يلجأ الشاعر إىل اإلفصاح عن الداللة املقصودة منه
للشاعر أن يتحدث من خالله عن نفسه وجمتمعه ، ويسمح هذا النمط من الرمز 

  .وعد  من أجود األنواع إيغاال يف العملية الترميزية 
وعمل الشعراء اجلزائريون على إثراء شعرهم بتوظيف الرموز ذات 
الدالالت واإلحياءات املتعددة لتعكس الواقع املعيش ، وجتسد التجربة الشعرية ، 

                                                
 . 160.شلتاغ عبود شراد ، حركة الشعر احلر يف اجلزائر ،ص -42
 .565.ناصر حممد ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، ص - 43
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الرموز األسطورية  واليت تعد من أهم مظاهر  ولتحقيق ذلك استعانوا بتوظيف 
  .الشعر املعاصر ، ومعينا زاخرا بالرمز والداللة واإلحياء 

وما لوحظ عن مسرية توظيف الرمز يف الشعر اجلزائري خاصة يف فترة 
السبعينيات هو تركيز الشعراء على استخدام الرموز األجنبية والغربية حماكاة لرواد 

عاصر ، بينما كان بإمكام أن يستلهموا من التراث اجلزائري الشعر الغريب امل
الزاخر باألحداث واملواقف والشخصيات رموزا للداللة على واقعهم الذايت 

وقد كانت الثورة اجلزائرية يف حد ذاا حبلى بالرموز اليت شغلت . واجلماعي 
من أمساء بعض كثريا من الشعراء العرب الذين انبهروا أمام ملحمتها واختذوا 

األماكن والشخصيات ااهدة رموزا حتمل يف مضامينها دالالت عميقة مثل 
األوراس ووهران ومجيلة بوحريد وغريها ووظفوها توظيفا رمزيا أكثر من الشعراء 

  .اجلزائريني
وما يالحظ كذلك يف مسرية توظيف الرمز يف الشعر اجلزائري املعاصر 

مل يتمرسوا على هذا " توظيفه فنيا هو أنَّ بعضهم رغم تفاين كثري من الشعراء يف 
النوع من التصوير مترسا ناجحا ، إذ نراهم يستخدمونه استخداما سطحيا ساذجا 
حني حياولون بطريقة أو بأخرى اإلتيان باملعادل املوضوعي للرمز ، وهو أمر يعري 

  )44"(.الرمز من فنيته ومن سحر إحياءاته، وقد يكون للتجريب تعليل يف ذلك
إنَّ مسرية حضور الرمز يف الشعر اجلزائري مل تتجل بشكل واضح وبارز 
إال ابتداء من اخلمسينيات من القرن العشرين مع بعض الشعراء الشباب الذين 
حاولوا مواكبة حركة القصيدة املعاصرة اجلديدة يف شكلها ومضموا بسعيهم إىل 

جتعلها أكثر معاصرة ، وتكرس التجديد يف اللغة الشعرية وشحنها بأدوات فنية 
ورغم ما لُوحظ من . ذلك بشكل واسع وبارز يف شعر السبعينيات وما بعده 

                                                
 . 572.ناصر حممد ، الشعر اجلزائري اجتاهاته وخصائصه الفنية ، ص  - 44
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سلبيات على عملية توظيف الرمز يف املنت الشعري اجلزائري إال أنَّ هذه العملية 
دفعت بالصورة الشعرية إىل التطور واإلحياء بدالالت تعكس وجتسد الواقع اخلاص 

ر اجلزائري ، وجسدت سياقا جديدا يف الشعر اجلزائري احلديث والعام للشاع
واملعاصر يظهر مدى االنفتاح والتجديد الذي عرفه إىل جانب مالمح جتديدية 

 .أخرى يف النسق الشعري اجلزائري

  
  
  

*** 
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  "زمن األخطاء"بنية النص الروائي يف 
          

  اجلزائر -جامعة معسكر -كلية اآلداب  - محيدي بلعباس  الدكتور           
  

يويل النقد املغريب أمهية بالغة بالسرية الذاتية، بوصفها كتابات متمردة، 
  .حاولت رصد التجربة الذاتية وهي تواجه الواقع املر الذي تعيشه اتمع املغريب
نكسار لقد حاول األديب أن يعرب يف حلظات مملوءة بالرهبة واليأس واال

جيمع شتات تفاصيل كثرية لتجربته احلياتية اخلصبة والغنية (،عن الواقع بقسوته و
باألحداث والوقائع واليت تتجاوز حدود الذات الفردية الضيقة لتجسد واقعا 
موضوعيا تفاعلت معه ذات الكاتب ماضيا ،وتأثرت به حاضرا ،فصاغته خلقا أدبيا 

كتابة الروائية ،ومن مث،مت إضفاء التخييل على تداخلت فيه الكتابة عن الذات مع ال
لقد شكلت الرواية املغربية عنصرا فعاال يف وجزءا متمما لرواية .1)املوجود بالفعل 

وسيكون أي : (العربية ،ذلك ما شغل الناقد عبد املالك مرتاض حيث يقول 
يفا يف حديث عن الرواية العربية املعاصرة مبعزل عن الرواية املغربية ميزانا طف

الكيل،ورؤية ناقصة يف اإلدراك فالرواية املغربية مل تعد جزءا مكمال للرواية العربية 
وتعد الرواية املغربية إذا راعينا املنحى .فحسب،وإمنا اغتدت كيانا أساسيا فيه 

الكمي الصرف،رصيدا نصوصيا ثريا استطاع أن يثري النص الروائي العريب ويرفده 
واحليوية والنضارة حبيث نلفي عدد  هذه الروايات جياوز بزخم متوهج من الطاقة 

  2. )1982-1956(األربعني يف ظرف ربع قرن فقط 
ويف اجتاه مقارب ،يشري الناقد إىل استفادة هذه الرواية من تقنيات الكتابة 

وهذه دعوة صرحية من الناقد عبد املالك مرتاض إىل التعريج عليه .الروائية احلداثية 
  .ومساءلتها 
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يثري الناقد عبد  القادر الشاوي الكثري من التساؤالت عن وهو حياول        
النصوص السري ذاتية أخذت (دراسة املنت السري  ذايت يف املغرب ،ويعترب أن  

تؤسس لنفسها وضعا أدبيا بني األجناس األخرى املتداولة ،من احملتمل أن يضفي 
سري ذاتية الصادرة يف ومن خالل تتبعنا للنصوص ال....عليها طابع التأسيس 

املغرب،طوال العقود األربعة املاضية ،بقطع النظر عن طبيعة تواترها يف هذا 
الصدور،ميكن الوقوف ،إمجاال على مخسة أشكال متمايزة نسبيا ملفهوم الكتابة 

السرية الروائية  - 1:السري ذاتية،نستخلصها من التسمية األجناسية املصاحبة هلا 
نصوص غفل -5السرية الذاتية ،- 4السرية الذهنية ،- 3الروائية ، السرية-2الشطارية ،

يبدو  من وراء هذا الطرح ، بروز  اختالف بني النقاد املغاربة  فيما .3)غري متجنسة
خيص التحديد األجناسي للكثري من النماذج ،وذلك راجع إىل تطور أشكال 

النقاد من خالل خمتلف رؤية  -حسب الناقد-املمارسة اإلبداعية ،ينضاف إىل هذا 
األسئلة النظرية اليت االشتغال النقدي على النصوص ومدى مسايرته للتطور الثقايف 

 .4احلاصل يف املغرب

" زمن األخطاء"لقد انتبه الناقد عبد القادر الشاوي إىل اشتغال رواية         
على  حملمد شكري بأكثر من ميثاق للقراءة ،أي العالمات أو املؤشرات املوجودة

،لتتعدى ذلك وتتضمن معلومات منشورة أو مبتوثة )الغالف مثال(نفس الكتاب 
  .حوله

سرية ذاتية ذات مقصدية (ونهوال خيفي الناقد انبهاره ذا النص ،ك      
وأنه ال ميكن ،يف رأيي ،أن يقرأ ،مهما كانت طبيعة القراءة إال بافتراض هذه  ،معلنة

ذه املسالة أرقت النقاد املنظرين للسرية الذاتية  ، ه.5)الطبيعة التجنيسية األساسية 
وظل هذا اجلنس يستدعي القراءة تلو القراءة ،دون أن يستقر النقد على تعريف 

جيب أن يكون ): (PhilippeLejeune(عام، ويف هذا الشام  يقول  فيليب لوجون 
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مل غاىل املوضوع أساسا هو احلياة الفردية وتكون الشخصية ،غري أنه ميكن أن يش
جانب ذلك على التعاقب والتاريخ االجتماعي أو السياسي فاألمر يتعلق هنا مبسألة 

إذ تقام بالطبع عدة تبادالت مع باقي أنواع :تناسبية أو باألحرى مبسألة تراتبية 
،وتبقى للمصنف حرية معينة يف فحص ) مذكرات ،يومية مقالة (األدب الشخصي 
رية الذاتية ال تكتب بأسلوب واحد ،بل تكتب يبدو أن الس.6)احلاالت اخلاصة 

لقد استبدلت الذات .7بأساليب متعددة ذلك الن أشكال الكتابة عن الذات متعددة 
  .القهر وجتارب احلياة بسلطة الكتابة 

جتربة الفرد يف الزمن املاضي ( -حسب الناقد–يستعيد " زمن األخطاء"إن 
ريخ أناها بناء متسقا له أبعاده الرمزية ،ويعيد صياغتها لغويا وذهنيا ،قصد بناء تا

هذا التصور الذي انطلق منه األديب هو الذي شكل وجود الذات .8)والداللية 
عرب هذا االجناز ،أكثر مما سعت لذلك الشخصية الطبيعية املتمثلة يف شخص حممد 

  .شكري اإلنسان 
مفادها  ينطلق التحليل الذي اعتمده الناقد عبد القادر الشاوي من فرضية 

أن زمن األخطاء بقدر الذي يتخلق فيه  كنص أديب ،تؤطره شخصية ساردة دالة 
  .على املؤلف  وحميط عائلته 

أن جند ما يقنعنا  ذه املرجعية  يف النص ،وخصوصا يف إحالتها ( ومن السهل     
وكذا بعض ...)املختار احلداد ،حممد الصباغ (على بعض الشخوص الواقعيني 

دون أن مل بالطبع ما ورد منها ) طنجة ،العرائش ،تطوان (املعروفة كالفضاءات 
،الكتاب األول للمؤلف الذي جعله "اخلبز احلايف "صرحيا ،أو يؤكدها ضمنيا يف 

لقد كان الناقد عبد القادر الشاوي وفيا هلذا النص ،فاستعادة .9)سرية ذاتية شطارية
ا بني الشخصية الساردة واملؤلف املاضي وواقعية الشخصية ووجودها والتطابق م

  .جعل منه نصا سري ذاتيا 
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وبناء على ذلك ،سعى عبد القادر الشاوي إىل تقسيم النص إىل بنيتني 
بنية البناء وبنية اهلدم ،ناظرا إليهما من خالل مفهوم :متجاورتني متداخلتني مها

  .واحد ،هو السارد
كبريين يتواجدان يف  من قسمني–حسب الناقد –يتألف زمن األخطاء         

  .النص وهلما داللة على مستوى القراءة التأويلية 
زمن :حممد شكري ،العنوان ( يبدأ القسم األول مبا احتواه من عناصر  -أ-

،وال يتضمن املقدمة اليت كتبها  الناقد حممد برادة ) رواية :األخطاء ،التسمية 
،وال ينتهي إال يف  16ائحة صزهرة بدون ر:،ولكنه يبدأ بصورة فعلية بعنوان دال 

  .10،أي اية عنوان آخر كمن العسل إىل الرماد162ص 
ويتواصل مع القسم األول من  -حسب الناقد-يبدأ القسم الثاين-ب-

 286،وينتهي عند آخر صفحة من الكتاب ص) العيش يف زمن األخطاء (165ص
  .اية شعرية 

: منهاويتضمن القسم األول ثالث مسارات يذكر الناقد 
املؤلف إىل مدينة /التعلم،العمل،اجلنون ،تبدأ الدورة احلياتية فيه بوصول السارد 

العرائش قصد التعلم ،وينتهي بتعيينه يف مدرسة يف مدرسة احلي اجلديد للبنني 
بتطوان ،مث خيتم اية الدورة احلياتية  باجلنون ، ويورد الناقد مقطعا داال على ذلك 

براسري (كنت يف مقهى .سي اجلسدي واملعنوي ينهاران ذات ليلة أعلنت إفال( 
هددت احلاين بكسر .لست أدري ملاذا كنت أصرخ العنا الفراعنة ). دو فرانس

شربت آخر .واجهة الزجاجات إذا هو مل  يناد على رجال  املطافئ، لكنهم جاءوا 
مسكني لقد جننته الكتب :مسعت احلاين يقول للنادل .كأس قبل أن أصحبهم 

ويعترب الناقد هذا القسم مبختلف إشاراته صيغة لبناء التاريخ الفردي لألنا .11)
م كما أن بعض فصوله .1990،فقد كتب يف زمن آخر) حممد شكري(الساردة 
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نشرت على صفحات اجلرائد ،لتجمع يف شكل كتاب معرب، سعى إىل بلورة 
  12:الوجود الفردي من خالل عنصرين مهمني مها 

  : االستعادة  - أ-
من زمن قريب نسبيا، وتكون بالعودة إىل مسقط  -حسب الناقد–تبدأ 

اليت حلت بالريف املغريب ،دون أن تكون ) م1945(الرأس ،واحلديث عن ااعة 
( ويكون منتهى هذا البحث .للمترحل أدىن علم باهلدف املرجتى من هذه الرحلة 

خنراط يف حتصيل ما الوصول إىل حمطة أساسية هي اإلقرار بضرورة التعلم واال
  13).سوف جيعل من الشخصية مسار جتربة وتعلم 

ويستشعر النـاقد يف هذا املقام ،إدراك األديب لنفسه وشعوره الفردي         
باملعىن الذي يفيد متلك املـاضي ،تتأسس احلياة ( بكيانه ،وضمن هذه االستعادة 

خلل السرية الذاتية الشخصية أيضا، من خالل العالقات والذكريات ،ولذلك تت
مع صورة الكاتب وهو يبحث عن -يف حلظة ما-تالقت ،) شخوص(صور أناس 

هويته هنا أوهنـاك ،مثلما ميكن احلديث عن عالقات خصوصية انعقدت يف هذا 
املكان أو ذاك وكان هلا بعض األثر يف توجيه السلوك أو التأثري بفكرة أو 

ة الذاتية على مجع أطوار احلياة هلذا تعمل كتابة السري. 14)وهكذا ...موقف
اإلنسانية يف مدها وجزرها ،وهي بذلك إعادة إنتاج للوعي الفردي وسعي إىل 

  .انفتاح الذات على الفضاءات املتعددة
  :املونولوغ التذكري  -ب-

"  ( زمن األخطاء"يلحظ الناقد عبد القـادر الشاوي ضمن قراءته رواية 
اليت تساكن املاضي الشخصي ،بل ولعلها تبدو  حتررا واضحا يف استرجاع الوقائع

للقارئ صورا متجاورة ،تلتقط بعض حلظات املعيش، دومنا اعتبار لتواليها يف الزمن 
لقد ساعد املونولوج الداخلي الذي جتسد يف النص الذاكرة على .15)التذكري 



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

245 
  

 -حسب الناقد–استرجاع الذكريات املاضية  ، وكان احلضور املسترجع 
الستينيات ،مما يضفي على هذه الذكريات يف زمنها األثر البالغ يف نفسية  لذكريات

  .16فهي ال تنتظم يف السرية الذاتية إال من خالل التذكر.املؤلف /السارد
  : اهلوامش* 
  .  18،ص11،1997بن مجعة بوشوشة ،مراجع الكتابة الروائية يف املغرب ،جملة التبيني ،العدد- 1-
اجلنازة منوذجا،جملة جتليات احلداثة جامعة -،بنية السرد يف الرواية العربية املعاصرةعبد املالك مرتاض -2

  .17،ص 1994،يونيو 3وهران ،العدد
  .29عبد القادر الشاوي ،الكتابة والوجود ،السرية الذاتية يف املغرب ،ص-3
  .       28.29املصدر نفسه،صص-4
  .170عبد القادر الشاوي ،الكتابة والوجود،ص-5
فيليب لوجون ،السرية الذاتية ،امليثاق والتاريخ األديب ،ترمجة وتقدمي عمر حلي ،املركز الثقايف العريب -6

  .23،ص1،1994،ط
  .  178ينظر حممد الباردي، عندما تتكلم الذات،ص-7
  .  171عبد القادر الشاوي ،الكتابة والوجود ،ص-8
  171املصدر نفسه  ،ص -9

        .                                                                                                                            172صاملصدر نفسه ،-10
  .  169،ص1،1992حممد شكري ،زمن األخطاء ،مطبعة النجاح اجلديدة ،املغرب ،ط-11
  .  173عبد القادر الشاوي ،الكتابة والوجود ،ص -12
  173املصدر نفسه ،ص -13
  . 174املصدر نفسه،ص  -14
  .174املصدر نفسه ،ص  -15
  175املصدر نفسه ،ص-16
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    يف مقاالت 

الفكر والعلوم اإلنسانية
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 االستضعاف و االستكبار و صدام احلضارات
 

 اجلزائر -جامعة وهران  - قسم الفلسفة - صاري رشيدة األستاذة

  

إذا تأملنا تاريخ البشرية لوجدناه كل مرة يطرح مقولة العالقة باألخر 
احلضاري فهل علينا التفتح ملواكبة العصر أم ينبغي أن نغلق على أنفسنا األبواب 

يف منظومتنا القيمية وخاصة أن هذا األخر  اختراقناحىت ال يتمكن هذا اآلخر من 
احلضاري دائما حياول اهليمنة والسيطرة احلضارية على قيمنا وقدراتنا وتراثنا حىت 

  .يذوب األنا ويصبح حتت لواء اآلخر
مشكلة صدام احلضارات موضوع شغل املثقفني واملفكرين وغريهم 

يل هانتنغتون فهي وكتبت تعليقات وردود أفعال كثرية ضد صاحب الفكرة صمو
تتحدث عن املستقبل وحتذر خبطر املواجهة كما تتحدث عن اإلنسان وعالقته 

  .باآلخر، وفيم يتمثل مغزى وجوده يف العامل ؟
املتزايد مبشكلة اإلنسان  االهتمامواملرحلة الراهنة تدفع املفكرين إىل 

وأن يتنبئوا مبصري وهؤالء حياولون أيضا أن يضعوا تصورام بالنسبة للمجتمع املقبل 
  .اإلنسان واحلضارة البشرية يف املستقبل

ومن هنا نستخلص أن املشكلة السياسية هي يف حد ذاا مشكلة 
، أخالقية ألا تتعلق مبشكلة عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ذلك أن اجتماعية

اإلنسان جيد أن حقوقه مهددة باخلطر من طرف اإلنسان نفسه لتعارض وتزاحم 
احل بينهما وألن هناك آمال ورغبات حيملها هذا اإلنسان، من هنا سينشأ املص

  .والصراع بني اإلنسان وأخيه اإلنسان واإلخالفالتسابق 
إذا رجعنا إىل اإلنسان نرى أنه حيمل دوافع فطرية غريزية تتصارع 
وتتزاحم يف توجيه اإلنسان هذه الوجهة أو تلك، ويقوي بعضها على بعض فينتج 
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عن الصراع الذايت  انعكاسومن هنا فالصراع بني اإلنسان واإلنسان هو التصدي 
  . )1(يف اإلنسان أي يف التركيبة الذاتية للفرد هذا ما يؤكده القرآن الكرمي

  .)2("ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه " 
بعد آخر حيث انعكست  واختاذوساهم هذا الصراع يف تعميق املشكلة 

ى جمال احلكم والسلطة وهنا تبلورت املشكلة السياسية والصراع على املشكلة عل
أو مع السلطة وعلى كيفية احلكم، تنعكس أيضا يف دائرة أوسع وهي دائرة األمم 

الصراع الدويل، فما  سماوالشعوب أي األمة مع األمة األخرى وهذا ما نطلق عليه 
وما موقف النظرية الغربية  هي إذن العوامل األخرى اليت تتدخل لغوص هذا الصراع

  .والنظرية اإلسالمية من هذه املشكلة ؟
ترجع النظرية الغربية املاركسية الصراع إىل العامل االقتصادي الذي ميليه 
التناقض بني شكل اإلنتاج وطريقة التوزيع وتفترض أن طبيعة األشياء تفرض تضادا 

تضادا جديدا بني طبقتني يف  بني قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، ويولد هذا التضاد
  .اتمع

الطبقة األوىل اليت حتاول احلفاظ على عالقات اإلنتاج القائمة ألا حتفظ 
مصاحلها، والطبقة اجلديدة اليت تطلب عالقات إنتاج وتوزيع جديدة تتوافق مع 

  .شكل القوى املنتجة اليت تطورت عما قبل
فية اليت حترك دوالب احلياة ومن هنا يتضح أن الصراع الطبقي هو اليد اخل

يف هذا ) Karl Marx(االجتماعية واالقتصادية والسياسية وكتب كارل ماركس 
إن العالقات االجتماعية ترتبط إرتباطا وثيقا بالقوى اإلنتاجية : " الصدد قائال 

                                                
لبنان  –الطبعة األوىل " علم السياسة الشركة العاملية للكتاب " صدر الدين القباجني )  1

 .47-46ص  – 1997
 .16سورة ق اآلية )  2
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فحني حيصل البشر على قوى إنتاجية جديدة تتغري طرق إنتاجهم وطرائق كسبهم 
حني تعترب وتذهب املاركسية إىل أبعد من ذلك " وتتغري مجيع عالقام االجتماعية 

هو األساس لكل ) القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج ( أن التضاد املوجود بني
  )1(...ة، األخالق والثقافة الظواهر اإلنسانية مبا يف ذلك الدين، الفلسف

فالبحث عن منبع األفكار االجتماعية والسياسية واحلقوقية والدينية يكون 
يف االقتصاد قبل كل شيء ذلك ألن الناس حسب كارل ماركس يكونون عالقات 
حمددة، ضرورية مستقلة عن إرادم وتقابل عالقات اإلنتاج هذه درجة معينة من 

ملادية وجمموع هذه العالقات يكون البنية االقتصادية تطور قواهم اإلنتاجية ا
  .للمجتمع واألساس الواقعي الذي يقام عليه الصرح القانوين والسياسي

طريقة إنتاج احلياة املادية تسيطر عموما على تطور : " ويرى ماركس أن 
 احلياة اتمعية والسياسية والعقلية، ليس شعور الناس هو الذي حيدد وجودهم، بل
العكس إن وجودهم اتمعي هو الذي حيدد شعورهم، إن القوى اإلنتاجية املادية 

  .)2(تدخل عند درجة ما من تطورها يف صراع مع عالقات اإلنتاج القائمة
ويف نفس السياق يقول أيضا أن التقدم وتطور اإلنتاج املادي هو الذي 

ر قوى اإلنتاج هو حيدد ويعني تقدم اتمع بوجه عام، ومن هنا يتضح أن تطو
املعيار األساسي للتقدم االجتماعي وبناء على ذلك فإنه ال ينبغي أن حنكم على 
حقبة تارخيية معينة من خالل وعيها، إذ أن الوعي االجتماعي للبشر أي أفكارهم 
العلمية والدينية واألخالقية والسياسية تتحدد تبعا لوجودهم االجتماعي، ليس وعي 

                                                
 .39ص" علم السياسة " صدر الدين القباجني )  1
2) Karl Marx « lontribution a la critique de l’économie in 

œuvres choisies OP » Tome 2 P18-19. 
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د وجودهم بل على العكس إن وجودهم االجتماعي هو الذي الناس هو الذي حيد
  .)1(حيدد وعيهم

يبدو من هنا أن التفسري الذي يقدمه ماركس ما هو إال تفسري مادي وهو 
أحد أسس النظرية املاركسية اليت ترى أن العالقات االجتماعية واألخالقية 

ماعة بل أن شعور والسياسية يف اجلماعة إمنا حتددها طريقة اإلنتاج يف تلك اجل
) ألنه تابع للعامل االقتصادي( يتيه ويغيب يف ظل اجلماعة ) الفرد( اإلنسان 

  .فالوجود املادي سابق على الوجود الفكري والروحي
من هنا نستخلص أن االشتراكية أمهلت البعد الروحي واألخالقي 

لصراع واإلنساين وأن الصراع السياسي بكل أشكاله األنفة الذكر هو انعكاس ل
الطبقي، صراع بني الطبقة اليت متتلك وسائل اإلنتاج والطبقة اليت ال متتلكها وهذا 

  .الصراع ينعكس أيضا على األمة
واحلل حسب النظرية املاركسية يكون بالقضاء على الطبقية، ألنه مع زوال 
الطبقية يف داخل األمة يزول الصراع السياسي، ومع زوال الصراع السياسي يف 

  .  ل أمة زال الرتاع السياسي بني األممداخل ك
ويف الطريق إىل هذه النتيجة أي اتمع الالطبقي البد من املرور مبرحلة   

اليت ستوحد اتمع يف طبقة عمالية واحدة فيها ) الربوليتاريا( ديكتاتورية العمال 
  .تصبح وسائل اإلنتاج كلّها بيد الدولة وتنعدم بذلك ظاهرة امللكية اخلاصة

                                                
1) Ibid P :10     

بريوت  –الطبعة األوىل  –دار الفكر العريب " الفلسفة واإلنسان " وانظر أيضا فيصل عباس 
 .19، ص1996
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وينظر كارل ماركس إىل الدين والعائلة والدولة والقانون واألخالق والعلم 
والفن على أا سوى ألوان خاصة من اإلنتاج وهي ختضع لقانونه العام، فهو يفسر 

  .كل األشياء بتفسري مادي وال يعطي قيمة للبعد الروحي واألخالقي
لذي يؤكد على يف نفس السياق يتجه املذهب البورجوازي أو الرأمسايل ا

امللكية اخلاصة ورأس املال الذي هو مصدر اإلنتاج وهذه امللكية يف احلقيقة تستبد 
وحتكم ألن الرأمسايل الذي ميلك ال يسمح بالوصول إىل مرحلة يرتل فيها إىل 

اتمع الطبقي املكون (مستوى العامل الذي ال ميلك بل هو يعمل على إبقاء الطبقية 
  ).ايل أو الغين والفقريمن األجراء والرأمس

من هنا نستنتج أن النظام الرأمسايل يؤكد أيضا على اجلانب املادي وال يعطي قيمة   
للجانب الروحي فاإلنسان يف ظل هذا اتمع يواجه اخلواء الروحي أي اجلانب 

  .األخالقي مهمل وإذا غابت هذه األخرية ذهبت إنسانية اإلنسان ومجاليات الروح
تؤكد على املنفعة وال تدعو لتغيريها بل هي األساس وال حتاول وذلك ألا 

بث روح اإليثار، اإلنفاق والتعاون أو التقليل من مجع األموال بل يؤكد فقط على 
الثروة الشخصية والعمل على زيادا مربرة ذلك أن هذه الثروة هي اليت تتيح 

  :يث قاللألغنياء تطوير ميادين احلياة، وهذا ما أكده دوفرجيه ح
أن إنقسام خريات األغنياء لن يبدل حالة الفقر، على حني أن ثروات "  

تتيح هلا أن تنمي الفن والثقافة والعلم واملدينة وأن حتفظ بذلك تقدما ) الغنية(األقلية 
إا تنظر للفقري نظرة إحتقار وحتاول السيطرة على الشعوب . )1("للبشرية بأسرها 

تعانيها البشرية هي التقدم الذي وصلت إليه فكلما تقدم  املستضعفة، فاألزمة اليت
اإلنسان يف عمله تطورت يف املقابل مصادر قلقه وخوفه وأصبحت القيمة الكربى 

) " ديزاكوإيكيدا(ذلكم هو اآللة املهيمنة على حياتنا، كما يقول . هي الكسب
                                                

 .57" علم السياسة " الدين القباجني صدر )  1
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واستقالله وذاكرته  فاإلنسان اليت تسريه اآللة على صورا ومثاهلا يكاد يفقد عافيته
  .)1("اليت تصري آنية 

وذا يكون التقدم املادي الذي ينتجه العامل الغريب حيمل بذور األزمة 
والشرور اليت تعاين منها البشرية، مبا فيها اتمعات اليت صنعت هذا التقدم، إذ أن 

ذ سرعان التقدم مبجاالته املادية الواسعة، مل يصبح هو الطموح النهائي لإلنسان، إ
ما ظهرت يف حياة اإلنسان تطلعات وأمنيات وحاجات عقلية وروحية حباجة إىل 

  .)2(إشباع وتلبية ملتطلباا
أن األزمة تكمن يف سيطرة اآللة على اإلنسان من  نمن هنا نقول أن املفكرين يرو 

إليه شار جراء إنفصال العلم والتكنولوجيا عن املنظومة القيمية واألخالقية ذلك ما أ
حينما يؤكد على أن اإلنسان " اإلنسان ذلك اهول " يف كتابه" ألكسي كاريل"

فهو غريب عن  جيب أن يكون مقياسا لكل شيء، ولكن الواقع هو عكس ذلك
فالبيئة اليت ولدا عقولنا وإختراعاتنا غري صاحلة ال بالنسبة ... العامل الذي ابتدعه

  .)3(..."وم تعساء ألننا ننحط أخالقيا وعقليا لقوامنا وال بالنسبة هليئتنا إننا ق
فالتقدم الغريب اقتصر على منو متزايد لنوع من العقالنية وحيد اجلانب 
التقنية ونظام تقسيم العمل االجتماعي حبسب املنظور الرأمسايل فكان انفصال العلم 

  .عن املعرفة مبعناها األخالقي واإلنساين
ا األساسية مرحلة تارخيية حمددة، بل من هنا ليست األخالق وحضور قيمه

  . هو حلظة وعي وإميان متجددة احلضور والفعالية حتتاجها اجلماعات البشرية
                                                

الطبعة األوىل  –املركز الثقايف العريب " اإلسالم الغرب وحوار املستقبل " حممد حمفوظ )  1
 .205، ص1998

 206-205نفس املرجع، ص)  2
 .67-66نفس املرجع، ص)  3
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وال تقتصر سلبيات : " حول املسألة قائال " حليم بركات"وكتب 
استعمال التكنولوجيا احلديثة على ترسيخ هيمنة القوى املتحكمة إمنا يف تعقيداا 

معينة على قيم أخرى مثل قيم التنافس على قيم التعاون، وقيم  السائدة تفرض قيما
اإلجنازات املادية على قيم اإلجنازات الروحية والفكرية، والقيم اليت تعطي السلع 

احلياة اليومية فيها مش اإلنسان نفسه، وقيم  واألشياء واملقتنيات أمهية مركزية يف
1(... "تمعيةاألنانية الفردية على القيم العائلية وا( .  

وتفترض هذه القيم لتربر السيطرة االستكبار على اآلخرين، ويف احلقيقة أن 
األخالقي والعقلي ذلك ألن  االحنطاطهذه النظرة املادية لإلنسان تعكس مشكلة 

الفكر الغريب يف جوهره ال يقر بغري املادة وحركتها ونظرته لإلنسان هي نظرة 
وليس حقيقة متعالية   اجتماعيةيف الغرب جمرد ذرة ظاهرة وليست ماهية فاإلنسان 

  .متفردة خبصوصيات أخالقية وعقلية
كل هذا ينعكس يف النظام الدويل اجلديد الذي انفرد بدولة واحدة وهيمن 

مازال العامل يسري بعقلية املستعمر : " على العامل ويؤكد ذلك حممد املسري إذ يقول
وينبغي أن ال خندع ذه ) السيطرة(مل الغاصب الذي يريد أن يسود على العا

احلقيقة، والعامل اليوم عامل مادي وقائم على املصاحل االقتصادية واالستعمار اجلديد، 
وبالتايل فاألمة اإلسالمية إذا مل تكن على هذا املستوى ستضيع ألن إذا انتهى 

غرب ال( )2(اخلالف بني الشرق والغرب فهو موجه اآلن إىل اإلسالم واملسلمني
  ).واإلسالم بعد أن كان بني املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب

                                                
 70نفس املرجع، ص)  1
، 1999الطبعة األوىل  – مؤسسة اإلنتشار العريب" الفكر اإلسالمي " زكي ميالد )  2
 .160ص
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حنن اليوم كبشر نعيش اية " ويف نفس السياق يقول الشيخ سيد بركة 
دورة حضارية من خالل ما يسمى بالنظام العاملي احلايل، لندخل والعامل دورة 

قيم ختتلف متاما حضارية جديدة بنظام عاملي خمتلف الدوافع والغايات، ومبناخ من ال
إن النظام احلايل نظام امربيايل استكباري قائم على ترتيبات . عن هذا املناخ السائد

األطراف هي الدول (متجددة دوما تضمن ب وإحلاق األطراف يف العامل باملركز 
أي بشقيه الرأمسايل واالشتراكي، وكلما ) الضعيفة أما املركز فهو الدولة الرأمسالية

على الشعوب والبلدان املستعمرة كلما دد وجوده من األساس  ضعفت قبضته
وهذا ما حتاول أمريكا باسم املعسكر الرأمسايل أن تتحاشاه، وذلك بإعادة إنتاج 
النظام االستكباري، أي إعادة ترتيب العامل بأسره، خصوصا بعدما أخذت حركة 

د من الرتول للميدان فكان الب. الشعوب يف املنطقة منحىن يهدد التركيبة القائمة
، هذا )1(بأسلوب استعماري قدمي جديد، وهو أسلوب القمع واإلخضاع بالقوة

النظام اجلديد سيكون القيم البشعة للحضارة الغربية على اعتبار أن الواليات 
املتحدة األمريكية هي آخر متثيل لتلك احلضارة وتتمثل هذه القيم يف االستكبار 

، أي أا تتجرد من القيم األخالقية ...ف والنهب والقهروالسيطرة والتخريب والعن
املألوفة وباعتبارها دول احتكارية ستصادر حقوق ونعم الطبقات املقهورة 

  .املستضعفة وسيظل اتمع شاهدا ألبشع أنواع احلرمان والفقر
حيث يرى أن عاملنا اليوم يعيش " رونالد روبرتسون"هذا ما يؤكد عليه 

املرحلة (أن  باعتبار) بالعالقات الدولية(ة من العوملة واليت تتعلق املرحلة اخلامس
األوىل مارست فيها أوروبا التوسع عرب الكشوفات اجلغرافية بعصر ضتها يف 
القرنني اخلامس عشر والسادس عشر، املرحلة الثانية ازدادت وثرية نشوء الرأمسالية 
والنشاط االستعماري يف القرن السابع عشر، املرحلة الثالثة اليت أدت إىل الثورة 

                                                
  .160نفس املرجع السابق، ص) 1
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ثامن عشر حيث عظمت اإلجنازات وهيمنت على األسواق الصناعية يف القرن ال
، املرحلة الرابعة هي مرحلة الصراع من أجل اهليمنة االستعمارودخل العامل مرحلة 

  .)1()مث مرحلة العوملة الراهنة ذات الطابع األمريكي األحادي
وهذه العوملة األمريكية املعاصرة تفترض السيطرة على العامل وتضع قيم 

القيم املتداولة، فهي ال تعترف مبنطق التعارف بني األمم والشعوب  خمتلفة عن
ومنطق تقدير قيم ) Acculturation(واألديان، ومنطق احلوار واملثاقفة احلضارية 

اإلنسان وإمنا تستوي على منطق صدام احلضارات واية التاريخ إا متضي لتفكيك 
ه وليس مؤسسات التربية اإلنسان وجعله أداة ينشأ يف كنف اإلعالم املوج

يف حياتنا اإلجتماعية اخلاصة ويف ) Individualisme(واألخالق إا تنادي بالذاتية 
وترتبط ) pragmatisme(العالقات الدولية فيصبح كل شيء مربرا مبنطق املنفعة 

  .بالنتائج العملية بغض النظر عن األخالق
ية بتحدياا وعلمانيتها وأمام استبداد األنظمة فقد تكون اهليمنة األمريك

وليبرياليتها وسوقها احلر خمرجا لكثري من الشعوب حسب ما يعتقده البعض ويأمله، 
األمريكي إلسرائيل وسعيها معا  االحنيازغري أنه خالص ملغوم ليس فقط بسبب 

لترتيب األوضاع يف الوطن العريب واهليمنة عليه ضمن مصاحلها ولكن بسبب النهج 
  .)2(ومنظومته ومرجعياته الفلسفيةاألمريكي نفسه 

وهكذا أصبحت أمريكا يف عصر العوملة املعاصرة بعد أن دخلت عصر 
الذي وحد بني الثورة التكنولوجية يف عامل ) Technotronic(التكنوترونيك 

اإلتصاالت واملعلومات واملواصالت مع االلكترونيك املسيطرة الوحيدة على العامل 
                                                

دار " األزمة الفكرية واحلضارية يف الواقع العريب الراهن " حممد أبو القاسم حاج محد )  1
 .33-32، ص2004الطبعة األوىل  –اهلادي 

 .34نفس املرجع ص)  2
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ابال ألن يمن عليه ألا تستمتع باألحادية وهو هدفها الذي بدا هلا متقلصا وق
  .االستراتيجي

" يبدو اإلنسان مصنوعا أكثر من كونه أصيال " لكن يف ظل هذا النظام 
وحولت اإلنسان إىل كائن عدمي يغذي آلة اإلنتاج واالستهالك وتغيب عنه القيم 

لشعوب من التنمية والبناء الروحية واألخالقية، هذه هي السياسة اجلديدة اليت متنع ا
فهي سياسة إجهاض لكل حماولة للخروج من أسار الواحد " ومن التقدم احلقيقي 

  .)1("ونزعته املطلقة وصارت هذه السياسة واالستراتيجية 
هكذا نقول أن العامل اليوم يعاين من أزمات حبيث صارت كل تلك 

املادي اخلايل من القيم  األزمات عاملية تستدعي عاملية احللول، إن هذا التصور
واألخالق يستدعي التغيري، وهذا التغيري مهما يكن دور الفرد فيه فإنه يبقى مرتبطا 

  .بقوم أي مبجموع أو بأمة
  .)2("إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم "  

إن نظرة اإلسالم ختتلف متاما عن هذه النظرة الغربية املسيطرة القائمة على 
ف والنهب والقهر، فالقرآن الكرمي على العكس من ذلك يؤكد على التكامل العن

  .األخالقي والبعد الروحي وأعطى إلرادة اإلنسان الدور األساسي يف الصراع
واإلسالم بدأ بتحديد القيم األخالقية وترمجتها على الواقع واعترب هذه 

ألن الدين واحد  القيم أساسية، مطلقة، وواقعية، صاحلة لكل زمان ومكان ذلك
  .على طول التاريخ

  .)3("إن الدين عند اهللا اإلسالم "  
                                                

 .64-62ص" اإلسالم الغرب وحوار املستقبل " حممد حمفوظ )  1
 .11سورة الرعد اآلية )  2
 .19سورة آل عمران اآلية )  3



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

257 
  

فالنظرية اإلسالمية ال تؤمن بتعدد احلل السياسي فعالقة اإلنسان باإلنسان 
ميكن أن حتكمها قواعد ثابتة ألن املشاكل اليت حتيط ذه العالقة هي مشاكل ذات 

  .)1(أسس ذاتية مشتركة وثابتة
اإلسالمية على أن التكامل األخالقي هو الطريق إىل التكامل وتؤكد الرؤية 

السياسي وهو الطريق إىل الوفرة، وال ميكن أن تتحقق وفرة ما مل يتكامل اإلنسان 
  .أخالقيا

قيام الدولة حيث وردت كلمة دولة مبعان خمتلفة يف واإلسالم يدعو إىل 
ملستضعفني حيث أن نواة القرآن الكرمي وحىت اإلسالم انتشر أوال بني العبيد وا

اإلسالم األوىل تألفت من مثانية مؤمنني وهم من املستضعفني الذين ال قبيلة هلم 
  .حتميهم لكن هؤالء وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل أنشئوا الدولة اإلسالمية

نريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة و: " قال تعاىل 
  .)2(." وجنعلهم الوارثني

فوحدة اخلليفة تعين علميا وحدة السلطة السياسية ووحدة الدولة ممثلة يف 
  .رأي واحد يقود اجلماعة السياسية

وأساس هذه الدولة هو العقيدة يف اإلسالم وهنا وضعت نصا يف نسج 
العالقات االجتماعية والنظرة إىل احلياة والكون إا متتلك تصورا كونيا متميزا أنزل 

وليس إىل قوم أو فئة حمددة وعلى هذا األساس فهي ختتلف عن للناس أمجعني 
  .الدول اليت قامت يف اتمع الغريب إذ هذه األخرية ترى أن األساس هو الغنيمة

فالعقيدة للمؤمنني املسلمني ومن يشاء من غري املسلمني والدولة للجميع 
  .)1(من مسلمني وغري مسلمني

                                                
 .63علم السياسة، ص" صدر الدين القباجني )  1
 .5سورة القصص اآلية )  2
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خرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن كتاب أنزلناه إليك لت" : قال تعاىل
  . )2(" رم إىل صراط العزيز احلميد

واإلسالم جاء بأفضل رؤية عن اإلنسان تتكامل فيها األبعاد املختلفة 
، هذه الرؤية هي اليت حيتاجها اإلنسان هلذه احلياة يف )الروحية والعقلية واملادية(

  .هاحتوالا وتغرياا وتطوراا، ويف كل أزمنت
اإلسالم جاء أيضا لكي يليب حاجات اإلنسان يف كل زمان ومكان وجيعل 

  .اهللا فيها بعد أن خلقه يف أحسن تقومي ستخلفهامنه معاصرا وبصريا يف حياته اليت 
ومن املنجزات احلضارية اليت حققها اإلسالم أنه استطاع أن جيمع ويوحد 

واملتصادمة يف أمة إسالمية واحدة الشعوب واألعراق واللغات والقوميات املختلفة 
كما أن اإلسالم صنع هلذه األمة حضارة . " مع ما بينها من فوارق وتباعد شديدين

اتات أعلت من قيمة اإلنسان وكرامته ومحلته مسؤولية االستخالف وسامهت بإنبع
  .)3("كله  منها العامل استفادحضارية 

واجه األزمة احلضارية يف ومن هنا نقول أن اإلسالم هو الذي يستطيع أن ي
فالفكر العريب اإلسالمي . األمة بعد أن فشلت وتراجعت احلضارات الغربية األخرى

بإمكانه أن ميد اإلنسانية مبفاهيم أساسية تساهم يف بناء األمة وفق مقاييس حضارية 
أيضا ضرورات الروح  االعتبارضرورات املادة، كما تأخذ يف  االعتبارتأخذ بعني 

وذا نؤسس لعملية تفاعل حضارية حبيث نستفيد حنن من . )4(ل املعنويةواملسائ

                                                                                                              
 –مركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق " اإلسالم والسياسة " وليد نويهب )  1

 .59-19،               ص1994الطبعة األوىل 
 .1اهيم اآلية سورة إبر)  2
 .68ص" الفكر اإلسالمي " زكي ميالد )  3
 .208ص" اإلسالم الغرب وحوار املستقبل " حممد حمفوظ )  4
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منجزات احلضارة الغربية ونربر نظامنا األخالقي والعقائدي أي تقدمي للغرب 
  .اجلانب اإلنساين الذي تفتقده احلضارة املعاصرة

إن اإلسالم هو الوحيد الذي يستطيع أن حيدد وينهض مع كل ما تعرض 
نيف، وإقصاء وتشويه خالل قرون من الزمان ملا حيمله من إليه من صدام ع

  .خصائص كالشمول والعموم
نعين بالشمول أن اإلسالم قد بني التصور السليم للحقائق األساسية 
وعناصر العقيدة ودعائم الشريعة ومنهج احلياة املنبثق عن العقيدة كذلك تناول 

معامالت أو أي نوع من أنواع القرآن سائر أوجه النشاط اإلنساين من عبادات أو 
  .)1(املمارسات اإلنسانية

فهو العموم يف البشر كافة ويف الزمان واملكان فاإلسالم مل " العموم"أما 
يستهدف قوم حمدد يف وقت وبلد حمدد بل هو نداء إىل البشرية كلها، وخطاب 

وع لإلنسانية مجعاء، إن اإلسالم ينظر إىل البشر على أنه وحدة واحدة على تن
البشري على  واالجتماعاألجناس واألنواع والوحدة اإلنسانية هي حقيقة اإلنسان 

تنوع الشعوب والقبائل، فالبشر كلهم قد خلقهم اهللا من نفس واحدة وخلق منها 
ليصبح الناس شعوب وقبائل تسعى لبناء عالقات  ونساءزوجها وبث منهما رجاال 

  .)2(التآلف بينها بعد التعارف
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا "  :قال تعاىل

  )3("وقبائل لتعارفوا 
                                                

، 2003الطبعة األوىل  –دار اهلادي " األزمة الفكرية ومناهج التغيري " طه جابر العلواين )  1
 .115-114ص
 .116-115املرجع نفسه، ص)  2
 .13سورة احلجرات اآلية )  3
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إن التعاون والتعارف هو األساس يف تصنيف األمم حسب النظرية 
قانون القبائل وألغى وحدة الدم " نسج اإلسالم " اإلسالمية ويقول فيليب حىت 
ولية املؤمن مباشرة ال وأصبحت مسؤ) وحدة الدين(واستعاض عنها بأخوة الدين 

  .)1(وسيط هلا
األمة غري عالقات القبيلة األوىل حسب القصد (ويرى اجلابري أن عالقات 

واألمة ال تلغي القبيلة بل تتجاوزها، واملسلم ينتمي إىل ) والثانية حسب النسب
يف آن واحد وانتشار اإلسالم أدى إىل غلبة األمة على ) القبيلة(و) الدين(األمة 
  .)2()القبيلة

ويفترض تصور النظام العاملي اجلديد أن األمة تنقسم إىل أمتني أمة متقدمة 
علميا وأخرى متخلفة، واحلق الطبيعي لألمة املتقدمة يفترض أن تكون هي القيمة 

  .وذات الوصاية على األمة املتخلفة دف السيطرة عليها واستعبادها
توطيد أواصر األمة املتقدمة من ستكبارية تعمل على توحيد واإا سياسة 

  .أجل السيطرة على العامل
إىل أمة ما مسألة يتحكم فيها اإلنسان ذاته تبعا  االنتماءومن هنا نقول أن 

لعقيدته وأخالقيته فال الثورة والطبقة، اللغة والوطن هي اليت حتدد لإلنسان أية أمة 
  .ينتمي إليها

                                                
 .84ص" اإلسالم والسياسة " وليد نويهب )  1
، 3ط –مركز دراسات الوحدة العربية   -" العقل السياسي العريب"حممد عابد اجلابري )  2

 .97، ص 2000
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من حيث أنه يشعر  االنتماءويؤكد اإلسالم أيضا على جانب احلرية يف 
دائما بأن اإلنسان هو الذي يكتب بيده تارخيه ومستقبله وحيدد مسريته يف هذه 

  .)1(احلياة، فهو وحده املسؤول عن ذلك
  )2("فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " 

إىل أمة ما ال يتطلب العيش معها يف حدود وأرض واحدة بل  االنتماءإن 
إليها،  االنتماءيولوجية واألخالقية هذا هو الشرط األساس يف التوافق معها يف االيد

ومن هنا نقول أن األمة جيب أن تكون مبنية على العدالة واملساواة والتآلف 
والتعارف بني الشعوب حىت تستطيع أن تستمر يف الوجود واحلل الذي ميكننا أن 

اصر اخللقية نقدمه للحضارة اجلديدة هو اإلسالم من أجل أن تستمد منه العن
والروحية تقاوم ا ضعف األساس األخالقي املهيمن عليها والتقليل من النظرة 

  .املادية لألشياء
  

*** 
  

  

                                                
 .143ص" علم السياسة " صدر الدين القباجني )  1
 .29سورة الكهف اآلية )  2
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  .إشكالية االغتراب يف الفكر العريب والغريب
 

  اجلزائر -   جامعة االغواط -االجتماعية  كلية العلوم -  األستاذ جوزه عبد اهللا 
  

  :ص ملخـ
على الرغم من كثرة ما كتب حول موضوع االغتراب، أو رمبا بسبب  

كثرة ما كتب وسبب تضارب اآلراء واالجتاهات، فإن مفهوم االغتراب ال يزال 
يعاين كثريا من الغموض، ورمبا كان ذلك أمرا طبيعيا، إذ من الصعب تعريف 

وال واآلراء، ولكن على املفهومات األساسية تعريفا دقيقا، ومن هنا تضاربت األق
الرغم من هذا التباين يف الرأي وأسلوب املعاجلة فإن كل احملاوالت اليت بذلت حىت 
اآلن تدور حول أمور معينة تشري كلها إىل دخول عناصر معينة يف مفهوم االغتراب 

االنسالخ عن اتمع والعزلة أو االنعزال والعجز عن التالؤم، واإلخفاق يف : مثل
بل . مع األوضاع السائدة يف اتمع، والالمباالة، وعدم الشعور باالنتماءالتكيف 

  .أيضا بعدم الشعور مبغزى احلياة
خالل هذا املقال حناول أن نسلط الضوء على إشكالية مفهوم االغتراب يف 

حماولة منا تتبع التطورات احلاصلة يف معناه حسب . الفكر الغريب وكذا الفكر العريب
  وهل توجد قواسم مشتركة بينهما؟. رخيي الذي مر ا كل فكرالتطور التا

  . االغتراب، الفكر الغريب، الفكر العريب: الكلمات املفتاحية
Article : La problématique de l’aliénation dans 

la pensée arabe  
 et dans la pensée occidentale. 

Le résumé : 
 Bien que beaucoup de choses soient dites et 
écrites sur le thème ou le concept de l’aliénation, 
et, probablement, du fait même de cette pluralité 
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d’écrits, la définition de ce concept demeure 
imprécise et confuse. Cela serait tout à fait 
naturel, dans la mesure où il n’est pas facile de 
donner une définition précise des concepts de 
base.  
   Malgré la divergence des points de vue et 
des opinions, toutes les tentatives de définition 
du concept d’aliénation, s’articulent autour d’un 
certain nombre d’éléments : le retrait de la 
société, la solitude et le repli  sur soi, l’incapacité 
de s’adapter avec les données de l’environnement 
social, l’indifférence, le sentiment de non-
appartenance  et, voire même, un sentiment de 
non-sens de la vie. 
 Dans cet article, nous tenterons de jeter 
une lumière sur ce concept dans la pensée 
occidentale et dans la pensée arabe. Nous 
retracerons les évolutions et les changements de 
sens qu’il a subis en fonction de l’évolution 
historique de chaque pensée. Y a-t-il des 
dénominateurs communs à l’évolution de ce 
concept dans les deux pensées ? 
Mots clés : l’aliénation, la pensée occidentale, 
la pensée arabe. 

  :مدخل
انتشر استخدام مفهوم االغتراب وتنوعت استخداماته يف التراث اللغوي،   

. األخريةوالفكري والسيكولوجي والسوسيولوجي، بصورة ملحوظة يف السنوات 
  :واختذ معاين متعددة ميكن أن نشري هنا إىل مخسة استخدامات خمتلفة له
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مبعىن فقدان القوة وهي جوهر فكرة االغتراب كما ظهرت يف : االستخدام األول
  . النظرية املاركسية عن ظروف العامل يف اتمع الرأمسايل

  .مبعىن فقدان املعىن: االستخدام الثاين
عن األنومي أي حالة فقدان " دوركامي " يرجع إىل فكرة  :االستخدام الثالث

  .املعايري ومتييع القيم والقواعد اليت حتكم السلوك
  .يرتبط بفكرة العزلة كما تستخدم يف الكتابات السيكولوجية: االستخدام الرابع

فهو اغتراب الذات وهو مفهوم شائع االستخدام بني علماء : االستخدام اخلامس
  .وخباصة االجتاه التحليليالنفس، 
وقد كان هذا التنوع يف استخدام مصطلح االغتراب، نتيجة مصاحبة،   

لتنوع االجتاهات الفكرية والسيكولوجية والسوسيولوجية، الين اهتمت بتناول 
. املفهوم منذ أول استخدام ملصطلح االغتراب يف نظرية العقد االجتماعي

، "هيجل " يف الفلسفة األملانية على يد واالستخدام املنظم ملصطلح االغتراب 
إىل حد كبري " وشللر " ،         "روسو " والذي تأثر يف تناوله للمفهوم بكل من 

لالغتراب يف النظرية " ماركس " ، مث دخل فهم  19يف مستهل القرن 
، قي تفسريه "ماركس " السوسيولوجية يف أربعينيات القرن املاضي، عندما ركز  

   selef. Alienation.أمسايل على مفهوم االغتراب الذايتللنسق الر
يتعلق : لالغتراب سوف ينكشف لنا أمرين" ماركس " عند تناولنا لتصور   

" و" هيجل " ، و"وشللر " روسو " بتناول كل من " ماركس " أوهلما مبدى تأثر 
يكن  مل" ماركس " واألمر الثاين يشري إىل أن فكر . ملفهوم االغتراب" توكفيل 

املنشئ الوحيد لنظرية االغتراب يف القرن العشرين، بل أن فضل اكتشاف مفهوم 
، وهو "جلورج لوكاتش " مبعناه املعاصر يرجع " ماركس " االغتراب يف فكر 

يف " ادم شاف " على ما ذهب إليه " جورج زمل " الذي تأثر كثريا بفكرة أستاذه 
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كان له اهتمام خاص " زمل " ك أن ، ذل"االغتراب والفعل االجتماعي " دراسته
بفكرة االغتراب يف اتمع الصناعي الذي حيطم التوحد الذايت لإلنسان بتشتيته بني 
جمموعة األدوار املفصلة، فضال عن الضغوط اليت متارسها األنظمة االجتماعية على 

ملفهوم االغتراب " لوكاتش " ومعىن ذلك أنه قد سبق اكتشاف . شخصيته
ملفهوم االنومي، وهو املفهوم الذي " دوركامي " مبعناه املعاصر، تناول املاركسي 

  .يشكل بعدا رئيسيا يف النظرية السوسيولوجية املعاصرة لالغتراب
" اجلماعة  اتمع احمللي  واتمع " لفكرة " تونيز " هذا فضال عن تناول   

، حيث ذكرأن 1887يف مؤلفه الذي نشر حتت هذا العنوان للمرة األوىل يف عام 
أما يف اتمع الكبري .األفراد يف اتمع احمللي يشعرون بانتماء قوي جلماعام

األسر وصدقام، : فاألفراد يتركون روابطهم التقليدية اليت تشكل حيام مثل
ففي اتمع احمللي تسود .ومعتقدام الدينية، ووالئهم السياسي، وما إىل ذلك 

قد تأثر " تونيز " واحلقيقة أن . االنفصال يف اتمع الكبري الوحدة، يف حني يسود
" وتفسري . للمقولتني بتفسري االغتراب يف اتمع الصناعي احلديث من ناحية

لعوامل اهلدر الفردية واحلط من قدر اإلنسان يف اتمعات احلديثة من " توكفيل 
ملفهوم االغتراب ناحية أخرى، ومن مث يتضح أن تناول الفكر السوسيولوجي 

  ).1.(يواصل تقدمه لدعم النظرية العامة لالغتراب يف القرن العشرين
الواقع أن مصطلح االغتراب يعترب اآلن من أكثر املصطلحات تداوال يف   

الكتابات اليت تعاجل مشكالت اتمع احلديث، وخباصة اتمع الصناعي املتقدم، 
يف السنوات األخرية مؤلفات كثرية يف  وبالذات يف الدول الرأمسالية، وقد ظهرت

اللغات األجنبية تتناول مفهوم االغتراب وتطوره وأساليب معاجلته يف جماالت 
  الفلسفة والسياسة والعلوم االجتماعية واإلنسانية
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والغريب هو أنه على الرغم من كثرة ما كتب حول املوضوع، أو رمبا 
اهات، فإن مفهوم االغتراب ال بسبب كثرة ما كتب وسبب تضارب اآلراء واالجت

يزال يعاين كثريا من الغموض، ورمبا كان ذلك أمرا طبيعيا، إذ من الصعب تعريف 
املفهومات األساسية تعريفا دقيقا، ومن هنا تضاربت األقوال واآلراء، ولكن على 
الرغم من هذا التباين يف الرأي وأسلوب املعاجلة فإن كل احملاوالت اليت بذلت حىت 

تدور حول أمور معينة تشري كلها إىل دخول عناصر معينة يف مفهوم االغتراب  اآلن
االنسالخ عن اتمع والعزلة أو االنعزال والعجز عن التالؤم، واإلخفاق يف : مثل

بل . التكيف مع األوضاع السائدة يف اتمع، والالمباالة، وعدم الشعور باالنتماء
  .أيضا بعدم الشعور مبغزى احلياة

 حتديد لتاريخ مصطلح االغتراب واملسار الذي سلكه هذا املصطلح حىت يف  
" وصل إىل ما هو عليه اآلن من شيوع وانتشار يف حياتنا الثقافية املعاصرة، قسم 

  :مسرية املصطلح إىل ثالث مراحل" حممود رجب 
حيث حيمل مفهوم االغتراب معاين خمتلفة ": هيجل " ما قبل  :املرحلة األوىل

السياق القانوين مبعىن انتقال امللكية عن صاحبها : يف سياقات ثالثة هيتكمن 
ويتضح من . فما هو ملك يل وينتمي إيل يصبح ملكا غريبا عين. وحتوهلا إىل آخر

اليت اشتقت من    ALIENATION املعىن القانوين لالغتراب أن الكلمة االجنليزية
تراب، اليت تفيد قابلية األشياء والدالة على االغ ALIENATIOالكلمة الالتينية  

واالغتراب من خالل هذا املعىن . واملمتلكات بل البشر أنفسهم للتنازل أو البيع
العالقات اإلنسانية أي حتول  REIFICATIONيتضمن ما ميكن تسميته تشيؤ 

وهنا يصبح اإلنسان . املوجودات اإلنسانية احلية إىل أشياء أو موضوعات جامدة
: أما السياق الديين. ة للبيع والشراء ويفتقد مسعته املتعالية كإنسانجمرد سلعة قابل

مبعىن انفصال اإلنسان عن اهللا وتعلقه باخلطيئة وارتكاب املعصية واخلطيئة حبسب 
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التصور الديين يف اإلجنيل ليست جمرد تعد على شريعة اهللا وأحكامه، إمنا هي يف 
مبعىن انفصال اإلنسان : االجتماعيأما السياق النفسي . جوهرها انفصال عن اهللا

عن ذاته وخمالفته ملا هو سائد يف اتمع، وهناك استخدام آخر لالغتراب يعود إىل 
اجنليزية العصر الوسيط، بل وميتد جبذوره إىل الالتينية القدمية، حيث ميكن لإلنسان 

عي، يف اللغة الالتينية تدل على حالة فقدان الوALIENATIO  أن يالحظ أن كلمة
  .وعجز أو فقدان القوى العقلية أو احلواس

" على الرغم من استخدام مفهوم االغتراب قبل : املرحلة اهليجلية: املرحلة الثانية
فإنه يعد أول من استخدم املصطلح يف فلسفته استخداما منهجيا مقصودا " هيجل 

يده أبو االغتراب حيث حتول االغتراب على " هيجل " ومتصال، حىت أطلق على 
  ).2.(إىل مصطلح فين
حيث بدأت تظهر النظرة األحادية إىل مصطلح ": هيجل " ما بعد  :املرحلة الثالثة

تركيزا طغى على املعىن . هو املعىن السليب. االغتراب، أي التركيز على معىن واحد
االجيايب، حىت كاد يطمسه، حيث اقترن املصطلح يف أغلب األحيان بكل ما يهدد 

.                                                               وحريته، وأصبح االغتراب وكأنه مرض أصيب به اإلنسان احلديث وجود اإلنسان
واهتموا بتناول " هيجل " ومن أبرز املفكرين والفالسفة الذين جاءؤا بعد 

لى فكرة يف حتليله للنسق الرأمسايل وتركيزه ع" ماركس " االغتراب جند كما قلنا 
سلب احلرية املصاحبة لنمط العالقات السائدة يف النسق الرأمسايل، كذلك عند       

فإن تناوله لالغتراب كان من زاوية ما متارسه عقالنية التنظيم " ماكس فيرب " 
نتيجة لطغيان اإلرادة العامة مما . البريوقراطي كمصدر لسلب احلرية لدى األفراد

وقد تابعه يف هذا . إهدار لقدرات اإلنسان واغترابه يترتب على هذا املوقف من
عندما تناول بالتحليل الوعي اجلمعي لألفراد وتقسيم " إميل دوركامي " النهج 

  .العمل وعالقتهما بظاهرة االنومي
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يف ضوء هذا التحليل الذي قدمناه تتبلور أمامنا االجتاهات التالية يف تناوهلا   
  .وسيولوجيمفهوم االغتراب يف التراث الس

هذه "  هيجل " يهتم بسلب املعرفة وعالقتها باالغتراب، وقد طرح  :االجتاه األول
القضية وهو بصدد التأليف بني احلرية والضرورة حيث انتهى إىل نوعني من 
االغتراب متثال يف اغتراب اخلضوع حيث تنفصل فيه الذات عن التوجيه اخلاص، 

واغتراب االنفصال الذي يشري . ل املوضوعيوختضع للتوجيه العام الصادر عن العق
لسلب معرفة الذات بالعقل املوضوعي، وسيطرة التوجيه اخلاص وقد اهتم بقضية 

،                 "دوركامي " كل من ، " توكفيل " سلب املعرفة تلك بعد كل من
  ".مرتون " ، "زمل " ، "تونيز " 

تها باالغتراب على مستوى اتمع الذي يهتم بسلب احلرية وعالق :االجتاه الثاين
عندما أشار إىل أن " هيجل " واجلماعة الشخصية، وهو االستخدام الذي بلوره 

حرية الفاعل ترتبط باستيعابه للعقل املوضوعي، ويف حالة غياب االستيعاب فإن 
ذلك يشري لسلب احلرية واليت يواكبها بالضرورة انفصال الذات عن العقل 

غري أم ". فيرب " ، "ماركس " تم بقضية سلب احلرية كل مناملوضوعي، وقد اه
  .اهتموا بقضية االنفصال من خالل اخلضوع الذي يسلب الفاعلني حريتهم

" هيجل " اجتاه يهتم  باالستخدام املزدوج ملفهوم االغتراب عند  :االجتاه الثالث 
والذي يربط املفهوم بتعدي سلب املعرفة يف جانب وسلب احلرية يف اجلانب 

، "كارل ماامي " ، "فرويد " كل من " هيجل " اآلخر، وقد اهتم ذه القضية بعد 
يف " بارسونز " الربية، و الذي يربط االغتراب بالعقالنية الوظيفية يف التنظيمات 

تصدره للعالقة بني نوعي االغتراب املتمثالن يف اغتراب اخلضوع واغتراب 
االنفصال وهي العالقة اليت بىن عليها يف فهمه لنسق االغتراب، ويرتبط اغتراب 
االنفصال بقضية التغري أما اغتراب اخلضوع ترتبط مباشرة بالتوازن والتكامل إذ أن 
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وظيفة " بارسونز " حتريك االنعزال عن األمناط القدمية ومث يعتربه دوره ينحصر يف 
  .مباشرة لعملية التطبيع االجتماعي املستمرة

واجلدير " ملفن سيمان " مث ظهر االجتاه التحليلي ملفهوم االغتراب على يد 
بالذكر أن هذا االجتاه التحليلي مل يبدأ من فراغ فقد اعتمد على االستخدامات 

ملفهوم االغتراب مستمدا دعامته األساسية من احملاوالت التحليلية اليت  املختلفة
  .نفسه" هيجل " ساقها أنصار االجتاه املزدوج ملفهوم االغتراب، واليت بدأها 

وقد بدأ االجتاه التحليلي بتعيني متضمنات مفهوم االغتراب واليت حصرها   
معيارية، والعزلة االجتماعية، يف فقدان السيطرة، والالمعىن، والال" ملفن سيمان " 

واالغتراب النفسي، باعتبارها عناصر تقف يف حمل البديل ملفهوم االغتراب ومن مث 
فكل منهما نظرة حيدد منفردا مسالك البحث لظاهرة االغتراب باعتباره موضوعا 

  )                                 3.(قائما بذاته
خدامات خمتلفة يف التراث اللغوي لقد تبني أن ملصطلح االغتراب است

والفكري والسيكولوجي، والسوسيولوجي، وال يوجد اتفاق بني العاملني يف امليدان 
  : حول معىن حمدد وإجرائي هلذا املفهوم، وهذا ما حناول توضيحه على النحو التايل

  :مصطلح االغتراب يف التراث اللغوي: أوال
صل، ضارب اجلذور إىل فجر االغتراب مصطلح شديد العمق، وعريق األ  

البشرية مجعاء، إذ يعود إىل تلك اللحظة املتعالية اليت غربت فيها اجلنة بنعيمها 
، ونزل األرض مغتربا عنها وعن املعية اإلهلية "ادم عليه السالم " السرمدي عن 

اليت كان حيظى ا قبل عصيان أمر ربه، فتلك هي حبق وصدق أوىل مشاعر 
وهلذا شاءت . ل على اإلنسان أن يعيش بغري عالقة مع اآلخراالغتراب ويستحي

زوجة قبل أن يترك اجلنة، واستباقا " ادم عليه السالم " اإلرادة اإلهلية أن ختلق لـ 
ملا سيقع، ليقيم كل منهما مع اآلخر عالقة باملوضوع تدر عنهما مشاعر االغتراب 
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ضوع املوضوعات مجيعا اخلالق بديال رمزيا عن العالقة املتسامية املتعالية مع مو
  .تبارك وتعاىل، تلك العالقة اليت انفصمت باالغتراب األول

وهكذا شاءت القدرة اإلهلية أن جتعل حقيقة الوجود اإلنساين وجودا   
وأن هذا الوجود املغترب . مغتربا بالقدرة اإلهلية قبل الضرورة الفلسفية أو النفسية

ويتضح من ذلك أن الضرورة . وجوديفصح عن نفسه كل حلظة من حلظات ال
تلزمنا أن تشتق املفهوم من جذوره األوىل وهي دينية يف أساسها األول قبل أن 

  . نشتق جذوره الفلسفية أو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو السيكولوجية
عن أن الوجود اإلنساين اغتراب " حممد رجب " ويف هذا اإلطار حتدث   

غربة اغتر بناها وجودا حسيا عن وطننا، غربتنا عن الوطن القبضة  خطيئة، وأن أول
مث عمرنا بطون األمهات، فكانت األرحام وطننا، . عند اإلشهاد بالربوبية هللا علينا

فاغتربنا منها بالوالدة، وطاملا أن الوجود اغتراب وسقوط، فعلى اإلنسان التخلص 
وقد ارتبط ذه النظرة الدينية . منه بأنه يرجع إىل حالة العدم اليت كان عليها

الصوفية اعتقاد بأن معرفة األكل من الشجرة هي أصل االغتراب، ومن مث كان 
  اخلوف من املعرفة 

عالقة االغتراب بالوجود اإلنساين " حممد خضر عبد املختار " وناقش   
  :وخلصها يف النقاط اآلتية

ادم عليه " فاغتراب أن الوجود اإلنساين وجود مغترب بالضرورة اإلهلية،  -
وكذلك ميالد كل طفل من رحم األم . من اجلنة وهبوطه لألرض" السالم 

 .يعترب مبثابة البذرة األوىل لالغتراب

أن الوجود نقيض االغتراب، وبتحقق ذلك من خالل التحام مفهومي  الوجود  -
واالغتراب التحاما متكامال يف جشطالت يفقد معناه بل كيانه بغري مفهوم 

 .الكتيكالدي
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أبو " هيجل " إن االغتراب مفهوم يضرب جبذوره يف أعماق الفلسفة، فـ  -
صاحب الكوجيتو " ديكارت " و " اآلخر    -األنا" االغتراب وصاحب 

" فيلسوف الوجودية، و" سارتر " و " أنا أفكر إذن أنا موجود " املعروف 
  .يرى أن املوجود خارج نفسه" فشتة 

 وعي بالذات هو وعي باآلخر، وعي بالبيئة اإلنسانية -   

الوعي بلله هو وعي اإلنسان بذاته، والوعي بالذات هو وعي باآلخر، وعي  -
  .  بالبيئة اإلنسانية

وعن عالقة االنتماء باالغتراب، هناك العديد من التعريفات اليت ترى أن   
لوجه السليب، فاالنتماء هو أحد االنتماء هو الوجود االجيايب، بينما االغتراب هو ا

  )                              4.(احملكات اليت ميكن التعرف من خالهلا على مفهوم االغتراب
الثابت أن مصطلح االغتراب ظهر باللغة الالتينية كترمجة لبعض   

املصطلحات االمربيقية واليت تشري حلالة حتول الكائن خارج ذاته، وهلذا يشري 
وهذا التماثل يكشف يف عموميته عن . ب حلالة اإلنسان الذي جتاوز ذاتهاالغترا

ومن . التغيريات اليت جتعل من اإلنسان كائنا مغتربا عن ذاته، ويصري مغمورا يف اهللا
التأمل احلق حبالة الكائن الذي فقد وعيه بذاته فصار اآلخر " أفالطون " مث عرف 

ونفس هذا . حلالة التجاوز" أفالطون " وذا يشري االغتراب عند . مغتربا عنها
ملصطلح االغتراب   S.AUGUSTINE" سان أوغسطني " التمحيص يتسم استخدام 

واليت تبني حالة االنغمار يف الدائرة . الذي تناوله باإلشارة إىل األذهان املغتربة
االغتراب على النحو يشري " سان أوغسطني " و " أفالطون " واستخدام . اإلهلية

وهو بذلك ال يشري للجانب . انب االجيايب الذي يقوم عندها على التكامل احلقللج
السليب للكائن السابح خارج ذاته، أو على األقل ال يتضمن استخدامها متحيصا هلذا 

  .اجلانب، بل على العكس من ذلك يشري حلالة الذات االجيابية يف وحدا مع اهللا
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يف   ALIENATIONاللغة العربية مصطلح ومن مث يقابل مصطلح االغتراب يف     
  ENTAUSSERUNG, يف الفرنسية ومصطلحي ALIENATIONاالجنليزية مبصطلح 

ENFFREMDUNG  يف األملانية، وقد وجدت هذه املصطلحات وتعددت
 .يف التراث الالتيين بكثري" ماركس " و " هيجل " استخداماا التقليدية فيما قبل 

لإلشارة بأن هذه االستخدامات الكالسيكية لتلك  "شاخت " األمر الذي دفع 
املصطلحات ما تزال باقية يف االستخدام األصلي، وهذه االستخدامات املعيارية قد 
وردت يف القواميس احلديثة، واليت سبق اإلشارة إليها عند احلديث على أبعاد 

  .الجنليزيةالداللة أن مصطلح االغتراب كما يشري إليه مصطلح االغتراب يف اللغة ا
وعلى النحو ما حدث بالنسبة ملصطلح االغتراب يف اللغة االجنليزية   

" جرمي " استخدام املصطلح األملاين لالغتراب منذ العصور الوسطى، وهو يعين عند 
 "GRIMM  " تعطل اإلدراك، الغثيان والذهول، واملصطلح األملاينFREMD  يشبه

واستخدام  ALIENصطلح االجنليزي وامل ALIENUSحلد كبري املصطلح الالتيين 
وقد صار يستخدم حديثا يف . املصطلح األملاين يشري لألشياء املغتربة باملعىن احلريف

ومن مث يشري املعىن احلريف ملصطلح الثاين . عالقته بأي نوع من أنواع االغتراب
ENPREMDUNG  لالغتراب على النحو الذي يشري به املصطلح االجنليزي

ALIENATION  إىل أن ملصطلح االغتراب يف األملانية " شاخت " وقد أشار
بالنسبة لعالقته بامللكية . تطبيقات مماثلة لتطبيقات مصطلح االغتراب يف االجنليزية

ورغم أن هذا التماثل ليس كامال يف املعىن القانوين إال أنه ورد يف السياقات املتعلقة 
غترب يف املصادر األملانية شيئا ما باالنتزاع، واألخذ، والسلب، ومن مث يكون امل

ولذا ندرك وجود هذا التماثل بني املصطلح األملاين واملصطلح . ينتمي لشخص آخر
إذ أن املصطلح يف القاموس األملاين يشري النتقال شيء ما ينتمي لشخص . االجنليزي

  .إىل شخص آخر
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راب املتمثل كما أن املصطلح استخدم يف القاموس األملاين ليشري أيضا لالغت  
ويتمثل ذلك . يف حالة االعتالل الذهين، والذي يشري لغياب الوعي وتعطل اإلدراك

كما أنه استخدم أيضا بنفس الداللة .من أمثلة سبق ذكرها" جرمي " فيما أشار إليه 
  .                        املشار إليها للمصطلح االجنليزي واملتعلق باالغتراب داخل الشخصية

ونعرض اآلن لتعريف مصطلح االغتراب كما جاء يف اللغة العربية، فاللغة 
العربية تزخر باستخدامات عديدة ملصطلح االغتراب والشيء امللفت للنظر يف هذه 
االستخدامات أا تشري إىل القدر من االتفاق فيما بينها وبني االستخدامات 

بها املتعلقة باالنفصال، وغربة املختلفة يف تراث اللغات األجنبية، خاصة يف جوان
النفس، واخلضوع وفيما يتعلق باغتراب االنفصال جنده مستخدما يف إشارة 
القواميس العربية الرتباط حالة االنفصال بني الرجل واملرأة ذا املعىن يف بعض 
جوانبه وجعله كناية عن طالق املرأة، كما يشري مصطلح االنفصال إىل فقدان 

على امللكية ليشري إىل حالة أخرى من حاالت اغتراب اإلنسان  اإلنسان السيطرة
هذا باإلضافة إىل االستخدام االبستيمولوجي الغتراب االنفصال للداللة على .

االغتراب عن اجلوانب املادية واجلوانب املوضوعية يف مراحل حتصيل املعرفة يف 
وغرب بنفسه تغريبا اغترب " إشارة أيضا لبعض مظاهر االغتراب النفسي يف القول 

أغرب الغرباء من صار "  بقوله" التوحيدي " إذ انفصلت ذاته وذلك ما أوضحه " 
  ".غريبا عن وطنه وأبعد البعداء من كان غريبا يف حمل قربه وقصى عن املعهود 

يشري للغريب هنا بالشخص الذي صار شقيا " التوحيدي " ومن مث جند أن   
وهو ما ميبز بني نوعني من . ك جذور ثقافة تربطه بهوالذي يقتلع من عامله وال ميتل

  : االغتراب
االغتراب الناجم عن إقصاء الشخص بعيدا عن وطنه وثقافته وهو النوع   

أما االغتراب الثاين فهو املتمثل يف االغتراب االجيايب . السليب من أنواع االغتراب



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

274 
  

ض التقولب ورف. حيث يكون الشخص غريبا يف وطنه ويتسم بنوع من التحدي
  . بأفكارهم
أما فيما يلي استخدامات مصطلح االغتراب كما جاء يف عدد من   

  : املوسوعات واملناجم والقواميس املتخصصة فنجده على النحو اآليت
يعين تدمري " االغتراب بأنه " وملان " عرف : ففي قاموس العلوم السلوكية  

للجماعة الكبرية، كما يف تعميق وايار العالقات الوثيقة، ومتزق مشاعر االنتماء 
الفجوة بني األجيال، أو زيادة اهلوة الفاصلة بني اجلماعات االجتماعية عن بعضها 

  ".البعض اآلخر
حالة أو " أما يف قاموس املعارف السيكولوجية أن االغتراب يدل على  

، "عقلية يكون فيها شيء ما مفقودا أو غريبا عن الشخص الذي ميتلكه أصال 
للعمل املغترب يشري إىل اغتراب العامل عن إنتاجه يف " ماركس " م فمفهو

  .العالقات الرأمسالية لإلنتاج
  : أن االغتراب يقصد به ما يلي  :ففي معجم العلوم االجتماعية

بوجه عام هو البعد عن األصل والوطن، واستعمل اللفظ حديثا يف العلوم  .1
من أفكاره، وتتلخص يف أن املرء  وعدها" ماركس" االجتماعية لداللة قصد إليها 

مير أحيانا بأوضاع يفقد فيها نفسه، ويصبح غريبا أمام نشاطه وأعماله، ويكاد 
يفقد إنسانيته كلها، ففي حالة االغتراب يستنكر اإلنسان أعماله ويفقد شخصيته، 
ويف ذلكم ما قد يدفعه إىل الثورة لكي يستعيد كيانه، فاالغتراب دافع من دوافع 

 .زنالتوا

صور شىت منها االغتراب السياسي، وفيه " ماركس " لالغتراب يف رأي  .2
. يصبح الفرد حتت تأثري السلطة الطاغية جمرد وسيلة ولعبة لقوة خارجة عنه

واالغتراب االجتماعي وفيه ينقسم اتمع إىل طوائف وطبقات وختضع األغلبية 
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ية وتستويل طبقة خاصة على أما االغتراب االقتصادي ففيه تسود الرأمسال. لألقلية
 .وسائل اإلنتاج مجيعها

قد تأثر ا يف " فرويد " يف فكرة االغتراب اثر واضح للجدلية اهلجيلة، ويظهر أن 
بعض أرائه، وذهب إىل أن احلضارة يف مطالبها املتعددة قد ال يقوى الفرد على 

  )                                5.(احتقيقها وتنتهي به إىل ضرب من االغتراب وكره احلياة اليت حيياه
  : املداخل الفكرية حول مفهوم االغتراب: ثانيا 

االغتراب مثل مجيع املفردات، مصطلح منا وتطور عرب زمن طويل إىل أن   
استقر على قاعدة اصطالحية احتوى املضمون عرب التاريخ فبماذا ختربنا املصادر عن 

  .أوليات االغتراب
  : من اللغة إىل املفهوم االصطالحي  :الفكر العريب قدميه وحديثه االغتراب يف  -1

كما كان التراث العريب ميتد إىل زمن سحيق بني اإلسالم بقرون البد من   
  . تتبع النشأة وتطور مفهوم االغتراب منذ التاريخ القدمي إىل عصوره املتأخرة

ة اللغوية، فال إذا ما أردنا التفتيش عن جذور لفكرة االغتراب من الناحي  
أو الغروب، ) غربت، أو تغرب ( نعثر إال على إشارات تتحدث عن الشمس اليت 

وغروا، واملغرب، واملغربيني، واملغارب، والغريب، وغربية، من حيث داللة اجلهة، 
واملخالفة املاثلة يف الغربيب األسود، يف كتلة ) الغرابة ( باستثناء واحد يتحدث عن 

عالمة ( أو قل ) املفارقة(و ) التمرد ( ، أو الغراب بعده مثال  من احلجر األبيض
فلقد حتدث العرب عن . عند العرب، أما بعد استقرار الفكرة والدولة) الشؤم 

  .تصورهم لكلمة الغربة واالغتراب كل حسب مرحلته التارخيية
ميالدي كان  8/يالحظ أن االغتراب لغة كان يشري يف القرن الثاين هـ   

إىل التمادي والتطرف والبعد والنوى واملتسرب من املاء والطافح منه واملتغري يشري 
يف لونه أو طعمه أو رائحته، وهي معاين مل ترقى إىل صلب منطويات املصطلح 
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وبعد مخسة قرون تلت فإن املصطلح لغة أصبح يشري إىل مفارقة الوطن يف . املعاصر
               )                        6.*(صلب املقصود

____________________  
أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غريه، فهو : مقصوده يف هذا القول* 

وأخريا إن موجوده يف هذه املراتب غريب، . غريب بالنسبة إىل موجود سواه
فكيف مبوجوده الذي ال حيمله علم وال يظهره وجد، وال يقوم به رسم، وال تطبقه 

  .مله عبارة؟ فهذا أثر الغربةإشارة، وال تش
غربة الغربة، والغربة أن يكون اإلنسان بني أبناء : قوله فغربة العارف            

  .جنسه غريبا، مع أنه له نسبا فيهم
فال يبقى معها نسبه بينه وبني أبناء جنسه إال بوجه بعيد، : أما غربة املعرفة  

  .لغربةألنه يف شأن الناس يف شأن آخر، فغربته غربة ا
وقوله أنه غريب غريب الدنيا وغريب اآلخرة، يعين أن أبناء الدنيا ال   
ألنه ليس منهم، وأهل اآلخرة العباد والزهاد ال يعرفونه، ألن شأنه وراء . يعرفونه

شأم، مهتهم متعلقة بالعبادة ومهته متعلقة باملعبود مع قيام بالعبادة، فهو يرى 
  .الناس، والناس ال يرونه

املالحظ أن إحياءات هذه الكلمة باملعىن اجلديد توحي إىل القلب باحلزن 
" يف كتابه " ابن القيم اجلوزية " واألمل، وبالنفور والتشاؤم وهذا ما جنده عند 

منازل " و شرح لكتاب وه" مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني 
  . للعزلة من منحاها الصويف والديين حيث يفرد بابا خاصا". اهلروي " لـ"السائرين

إما االنفراد باجلسم، أو بالقصد واحلال، أو مها معا، : فالغربة لديه هي
فاألوىل تعين الغربة باجلسم عن األوطان والثانية فهي غربة الغرباء والذين طوىب هلم، 
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وهو غربة رجل صاحل يف زمن فاسد بني قوم فاسدين، أو غربة عامل بني قوم 
  .، أو صديق بني قوم منافقنيجاهلني

ما عليه الشخص من مبادئ ومتسك بالدين والسنة وهو : ونريد باحلال هنا
    .عند الصوفية العامل باحلق، والعامل به، والداعي إليه

ألن العارف . فهي غربة طلب احلق، وهي غربة العارف: أما الدرجة الثالثة
ره وجد أو يقوم به رسم، أو وموجوده ال حيمله علم، أو يظه. يف شاهده غريب

  .فغربة الغربة ألنه غريب الدنيا واآلخرة.تطبقه إشارة، أو يشمله اسم غريب
  :فاالغتراب عنده ثالث درجات " اهلروي " أما بالنسبة لصاحب منازل السائرين  

غربة أهل اهللا وأهل سنة رسول اهللا بني هذا اخللق وهي الغربة اليت مدح : األوىل
سيعود " ، وأنه "بدأ غريبا " أهلها وأخرب عن الدين جاء به أنه  - ص  -الرسول 

  ".أهله يصريون غرباء " وأن " كما يبدأ 
غربة أهل الباطل، وهي غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل، وأهل  :النوح الثاين

  .الفجور بني أهل احلق
ن، فالناس هي غربة مشتركة ال دم وال تذم، هي الغربة عن الوط :النوع الثالث

. كلهم يف هذه الدار غرباء فإا ليست هلم بدار مقام، وال هي الدار اليت خلقوا هلا
كن يف هذه الدنيا " لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما " -ص  -وقد قال النيب 

  ".كأنك غريب، أو عابر سبيل 
قول ، إىل ال"اهلروي " و " ابن القيم " تسوقنا دراستنا ملفهوم الغربة عند   

 بأما يتبنيان وجهة نظر صوفية حبتة، 

وهذا هو املنتظر من صوفيني تقوم أحباثهما على  التصوف ومقاماته  
ومنازله وبالرغم من أن مفهوم الغربة ينبين وجهه صوفية ويعاجل الناحية الروحية 
لإلنسان برفض معايشة جمتمعه، فإنه يؤكد على حقيقة ينبغي أن تكون واضحة يف 
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، وهي أن رفض املغترب يتم بطريقة وجودية، وجدانية، أي غربة احلال األذهان
ومكثت على هذا احلال حبكم احلال وليس حبكم " " الغزايل" كما يقول اإلمام  

وقد تكون عن طريق اعتزال الناس، طلب حلال التفرد والتوحد، وما " النطق واملال 
لك احلال تنم عن رفض وت" يصاحب ذلك من حياة القلق، واالضطراب واحلرية 

املغترب ملا يشيع يف جمتمعه من معايري دنيئة فاسدة أو قيم أخالقية زائفة، كذلك 
  :يالزم املغترب خصائص ذاتية منها 

  .االنغالق أو التقوقع األليم داخل قبو الذات -
معاناة مشاعر االنقسام أو االنفصام بينه وبني نفسه أو بينه وبني غريه من  -

 .الناس

 .عدم الترابط بني اتمع وبني قيمه الدينية واألخالقيةمعاناة  -

؟ فهي صحوة ذات، وكلما عاىن ...وهكذا تكون الغربة دائما معاناة من
اإلنسان أزمة عصره، كان أكثر وعيا بالتناقضات اليت تعايشه ويعايشها، وكلما 

ية ومشاعر كان اإلنسان حيس بأمل املعاناة ومرارة الغربة من مشاعر االنفصال الذات
االنفصال من اهليئة االجتماعية كلما قل ميله إىل املشاركة أو كلما انعدمت 

  )7.(مشاركته االجتماعية للدولة
أما الغربة من منحاها الفكري الفلسفي فهي تعين رفض العامل املوضوعي، 
سيما إذا كان حماطا باألوهام، األمر الذي جيعل من األفراد غرباء يف أرائهم قد 

وحني حيدث ذلك فإن . وا بأفكارهم إىل مراتب أخرى، فهي هلم كاألوطانسافر
انفصاله ال يكون عن اهللا، أو العامل وإمنا عن الروتني االجتماعي ويعترب بانفصاله قد 
اجتاز مرحلة من مراحل منو الروحي وختلي يعلوه من أن يكون جمرد آلة أو أداة 

  .ل يعيش جمتمعا وال يعايشهموضوعة يف اهليئة االجتماعية يف هذا احلا
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العزلة هنا ضرب من االحتجاج السليب وهروب من صراع مل يعد وراءه   
  .طائل، ونفور من حياة فانية ملؤها الدماء والشهوات واألطماع

وهذا هو حمور احلكماء والذين يرون أن الغاية اليت وجد اإلنسان من   
قيمة اإلنسان الوطين حني يصور أجلها هو االجتاه إىل اهللا واالتصال به، وإبراز 

منوذجه أنه هو اإلنسان الذي يتبع عقله ويسيطر على غرائزه وشهواته من غري زهد 
إمنا هو فيلسوف حييا حياة عقلية حمضة، يعين بشؤون نفسه وشؤون . أو تصوف هلا

  .مدينته بروية وفكر
 نكاد نقول أن مسألة االغتراب حسب املفهوم الفلسفي العريب هو مدى  

التمسك بالطريق العقالين أو االغتراب عنه وعن أحكامه وخصائصه وكذا البحث 
  . عن املعقول

من أبرز املشكالت يف جمال الفلسفة العربية، سواء قصدنا  *تعد مشكلة التأويل    
فرق الكالمية، والصوفية، : مبصطلح الفلسفة العربية، املعىن الواسع الذي يضم

لعرب من املشرق إىل املغرب، أو قصدنا باملصطلح وفالسفة العرب، وفالسفة ا
الدقيق األكادميي وذلك حني نقول أن مصطلح الفلسفة العربية ال يدخل يف إطاره 

ابن " ، "الغزايل " إال الفالسفة فحسب وسواء كانوا من املشرق أو املغرب أمثال 
  ".ابن رشد " و " ابن طفيل " و " ابن ماجة " ، أو "سينا 

مبصطلح الفلسفة العربية باملفهوم الواسع فإننا ال جند موقف  إذ أخذنا  
هؤالء مجيعا من التأويل يعد موقف واحدا، بل ميكن القول بأن موقف املمثلني 
للدائرة الكالمية، غري موقف املعربين عن االجتاه الفلسفي، وبالتايل موقف كل من 

نا جند داخل االجتاه الفريقني خيتلف عن موقف الصوفية، وليس هذا فحسب بل أن
الواحد كاالجتاه الكالمي أكثر من فرقة من الفرق اإلسالمية وموقف كل فرقة من 
هذه الفرق من العقل يتراوح بني التأييد بكل قوة للتأويل، والتأييد بنوع من 
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التحفظ يصل أحيانا إىل درجة التخيل والتشكيك يف أمهية التأويل، وذلك حني 
  . صاالكتفاء عند ظاهر الن

وإذا استعرضنا أمامنا أراء كل املمثلني لكل دائرة من الدوائر الثالث واليت   
تدخل بدورها يف دائرة الفلسفة العربية مبعناها الواسع فإننا جند املعتزلة والفالسفة 
وأصحاب التصوف الفلسفي هم من بني املمثلني للفلسفة العربية أكثر تأييد للتأويل 

هو املعيار، هو احلكم، وهو الدليل واملرشد، وأن التأويل  وذهام إىل أن التأويل
    .عندهم يكاد يلتقي والتيار العقلي

فصل املقال فيما بني احلكمة " معىن التأويل يف كتابه ": ابن رشد " يرى *
أن معىن التأويل إخراج داللة اللفظ من الداللة احلقيقية " " والشريعة من االتصال 

من غري أن خيل يف ذلك بعادة لسان العرب يف التجوز يف تسمية  إىل الداللة اازية
الشيء بشبيهه أو سببه أو الحقه أو مقارنة أو غري ذلك من األشياء اليت عددت يف 
تعريف أصناف الكالم اازي نود هنا يف دراستنا ملشكلة التأويل يف الفلسفة 

ابن " وكذا " ابن ماجة  "و " ابن سينا : " العربية أن نقف عند ثالث مناذج مها
إن فكر كل منهما حول هذه املسألة هو تعبريا وتدليال من جانبهم على " رشد 

  .إفالس العقل وطغيان جوانب املادة على مناحي احلياة االجتماعية
يبني كيف تصعد " حي بن يقظان " يف رسالة " ابن سينا " جند مثال   

عوامل الطبيعة والنفوس والعقول، حىت تبلغ جمتازة ) املادة ( النفس من عامل العناصر 
خالل هذه القصة أن يبني أن النفس حتاول " ابن سينا " حاول . عامل الواحد القدير

طريق : أن تعرف األرض  حبواسها الظاهرة والباطنة، وبذلك يتفتح أمامها طريقان
الصور  إىل املغرب ويعين به طريق إعادة الشر، وطريق إىل املشرق ويعين به طريق

  .يف هذا الطريق" ابن سينا " يقظانحي بن "ة اليت ال تالمسها املادة، ويقوداملعقول
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يعد هادئ النفوس ، بفضل العقل الفعال، وهو " حي بن يقظان " فـ   
  .الذي يؤثر يف العقل اإلنساين

حديثا مستفيضا عن اللذة النفسية ويرفعها فوق " ابن سينا " ويتحدث   
كما يتحدث عن مقامات . لها أفضل منها واليت ترتبط باجلسماللذة احلسية وجيع

  .وصفات العارفني حيث يرفع مرتبة العارفني فوق مرتبة غري العارفني
اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبوضوع التأويل " يف ماهية الصالة " يف رسالته 

جنده يقسم الصالة إىل ظاهرة وباطنه ويرى أن الصالة هي تنشئة النفس الناطقة 
باألجرام الفلكية والتعبد الدائم للحق املطلق طلبا للثواب السرمدي ومن هنا قول 

لدين بعد تصفية للنفس البشرية عن وا" الصالة عماد الدين "  -ص  -الرسول 
  . اهلواجس الشيطانية والبشرية واإلعراض عن األعراض الدنيوية

يرى أن يف الصالة تشبها من جانب النفس " ابن سينا " معىن هذا أن   
الناطقة باألجرام الفلكية، فإن مرد هذا أن األجرام السماوية واجلواهر العلوية تعد 

وإذا كان الدين يصفي النفس من . الفساد والتغريأمت املخلوقات لبعدها عن 
الشوائب، والصالة عماد الدين، فإن الصالة اقترابا من الكمال، كما تكون األجرام 

  .الفلكية من الكمال
بالنمط الرباين، فإنه " ابن سينا " إن القسم الظاهر من الصالة يعرب عنه   

واهلدف منها متابعة روح يرتبط لديه باألجسام كالقراءة والركوع والسجود، 
  .اإلنسان جلسمه حىت يفترق اإلنسان عن احليوان

قد كلف اإلنسان بالصالة بتشبيه جسمه بروحه، " ابن سينا"فاهللا كما يقول        
حىت يفارق البهائم، ألن البهائم متروكة عن اخلطاب، وال ختضع للثواب والعقاب 

  .لألوامر والنواهي الشرعية والعقلية واحلساب، أما اإلنسان فإنه خماطب باالمتثال
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إنه مشاهدة احلق بالقلب الصايف . أما القيم الباطنة للصالة فهو احلقيقي  
  .والنفس اردة عن األماين

فالقسم . بعد أن ينتهي من هذا التقسيم جنده يرفع من قيمة القسم الباطن
تغرقة يف االهتمام الظاهر يغلب على أصحابه الطابع احليواين، ألن اهتمامام مس

أما أصحاب القسم الثاين فيغلب ... بالبدن، منشغلون عن اخلالق، جاهلون باحلق
على أصحابه القوة الروحانية، وجترد من االنشغال باألشياء الدنيوية وهذا الصنف 

  ) 8.(هم أصحاب التعبد الروحاين" ابن سينا " كما يقول 
ال دفاعه عن التأويل والقياس فإننا جنده يذهب يف جم": ابن رشد " أما   

" افت الفالسفة " العقلي أكثر حدة وهذا ما يتضح من خالل رده على كتاب
" ابن سينا " الذي كفر فيه الفالسفة وهو يرد على " أيب حامد الغزايل " لصاحبه 

  ".افت التهافت " يف كتاب مساه 
شر األحياء األوىل ح: الفالسفة يف ثالث مسائل" الغزايل " لقد كفر   

  *.والثانية أن اهللا ال يعلم اجلزئيات والثالثة قوهلم بقدم العامل
، هو أنه حكم "ابن رشد " يف نظر " الغزايل " إن اخلطأ الذي اقترفه   

بالكفر على الفالسفة اإلسالميني رد كوم تأولوا يف مسائل بطريقة اجتهادية 
واالختالف يف تأويل مثل . قة من الفرقتأويال خمالفا لتأويل األشاعرة، وهم جمرد فر

هذا إضافة أنه ليس يف القرآن نص يستعمل . هذه املسائل ال يستوجب التكفري
أما . ألفاظ احلدوث والقدم وال علم اجلزئيات، فهذه كلها اصطالحات املتكلمني

  .املعاد فالواجب إثباته ولكن االختالف يف وصف أحواله ال يستوجب تكفريا
" يف هذه املسائل، لذلك أن ما فعله " الغزايل " قوة خوض " بن رشد ا" ويستنكر 

هو تعد على الشريعة وفحص عما مل تأمر به " ابن رشد " يف كتابه يقول " الغزايل 
وذلك أن ليس ما سكت عنه الشرع .الشريعة، لكون قوى البشر مقصرة عن هذا
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ه النظر أنه من عقائد من العلوم جيب أن يفحص  عنه ويصرح للجمهور مبا أدى إلي
فينبغي أن يسكت من هذه . فإنه يتولد عم ذلك مثل هذا التخليط العظيم. الشرع

  .املعاين عما سكت عنه الشرع
أراد برده هذا التشويش على الفالسفة " الغزايل " أن" ابن رشد " وخيلص  

أنه وعلى الرغم من هذه اإلنكار عليه إال ...وهذا ال يليق بالعلم وال بالعلماء
( يلتمس له األعذار على أن الرجل مل يبلغ املرتبة من العلم احمليط ذه املسألة 

  .باألمانة العلمية" الغزايل " يف اتصاف " ابن رشد " وبذلك يشكك  ).الفلسفة 
حاول التوفيق بني الفلسفة والدين، " ابن رشد " بعد هذا القول أن  

طئها، وبصرف النظر عن جناحها وبصرف النظر عن مدى صواب هذه املسألة أو خ
  )     9.(أو فشلها إمنا تقوم على االعتراف بالتأويل

املتوحد " من خالل تصوراته املثلى ملدينته الفاضلة يف كتابه " ابن ماجة " أما        
جنده بني فضل العلم واملعرفة وفضل التأمل الفلسفي، وكيف يؤديان وحدمها " 

ويؤديان به إىل االتصال بالعقل الفعال مع حتديد  باإلنسان إىل معرفة الطبيعة
  . لشخصية اإلنسان الكامل

األسباب اليت تبني مسو تلك املرتبة لشخصية " ابن ماجة " كذلك يثري   
اإلنسان الكامل واليت تتلخص يف القرب أو البعد من اهللا، ويستشهد بقول الرسول 

ال له أدبر فأدبر، فقال وعزيت خلق اهللا العقل فقال له أقبل فأقبل مث ق"  -ص  -
فالعقل أحب املوجودات إىل اهللا عز " وجاليل ما خلقت خلقا أحب إيل منك 

فالعلم . وجل، فإذا حصل اإلنسان  ذلك العقل فإنه يكون أحب املخلوقات إليه
  .مقرب إىل اهللا واجلهل مبعد عنه

يف  هي اليت تتلخص" ابن ماجة " ومن هنا كانت الغربة اليت عايشها   
تعايشه يف واقع اجتماعي غريب عنه يف أفكاره ومفاهيمه، فهو يف داخله ينشد 
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صورة اتمع العادل الذي تأتلف فيه القيم اإلنسانية العليا، وحني يفتقدها اإلنسان 
يف حياته االجتماعية يعود إىل ذاته ينكفئ عليها حمتميا ا، وقد صدمه الواقع الذي 

م اإلسالم العليا اليت يؤمن ا، وجيد فيها ملجأه الذي تسريه أفكار غريبة عن قي
  .يأوي إليه لينسجم مع فكره وشعوره مديرا أمره بنفسه متوحدا معها

ذا التصور يريد أن يكون اإلنسان أمري نفسه وسيد " ابن ماجة " إن
وبعبارة أخرى يتمركز يف نفسه . شهواته، وأال يستجيب يف تيار اهليئة االجتماعية

  )        10.(عر دائما أنه مثل حيتذى ومشرع يقنن القواعد للمجتمع بدل أن يسري فيهويش
أما عن إشكالية .هذا عن إشكالية االغتراب يف الفكر العريب القدمي   

 –الغرب  –االغتراب يف الفكر العريب املعاصر فتتجسد يف املوقف من اآلخر 
  .هل باإلجياب أم بالسلب؟. وكيفية التعامل معه

نوعني ) الفشل يف التعامل معه ( لقد كشف هذا املوقف لألسف الشديد   
  .مكاين: زماين، والثاين: األول: من االغتراب

مثلته األجوبة السلفية جبميع مسمياا وتنظريا املعاصرة،  :خبصوص األول  
كاشفة عن اخلط أالستردادي التقليدي على املاضي دون غريه الذي يرى عالقتنا 

، لكنه هو اآلخر، بقي أسري اغترابه )مقهور بقاهر ( عالقة ) الغرب ( باآلخر 
ألزماين يف نظرته للحضارة املعاصرة، ويف عالقته القومية بالدين، والعروبة باإلسالم، 
بدت معه األجوبة السلفية متقاطعة مع األجوبة القومية، على الرغم من عقالنية 

سيد قطب " سبيل املثال ال احلصر، أسقط هذه األجوبة وثوريتها، وحيويتها، فعلى 
االنتماء القومي الوطين واقتصر على االنتماء ألعقيدي الذي يتطلب حضوره لكي " 

يكشف عن حقيقة الشعب املختار املاثل باألمة املسلمة الكاشفة عن الرابطة 
وأن مثل هذا التفسري املغترب . الدينية، وليس رابطة األرض أو اجلنس أو اجلنسية
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مانا يتقاطع مع املفهوم احلقيقي للدين، والقومية، فمفهوم األمة الديين غري املفهوم ز
  .السياسي
يتوزع على مطلبني، ماركسي : االغتراب املكاين :خبصوص الثاين  

وليربايل، كالمها حاوال تلمس حلوال للمشكالت اإلنسان العريب يف ضوء األجوبة 
هذه احللول قادرة على معاجلة مهوم إنساننا  الغربية على اختالفها ظنا منهم أن مثل

وحسم إشكاليات التخلف، جنم عن هذا االغتراب، أزمة مركبة يف وجدان 
املغتربني مكانا، الذين وجدوا أنفسهم وجه لوجه أمام االزدواجية الغربية، بالتأويل 

ربى، تارة واملراجعة أخرى، والتراجع تارة ثالثة، ومل يسلم من مأزق املنعطفات الك
ال أنصار املاركسية وال اللربالية، بعد أن استحلبت األحداث األجوبة التقليدية عن 
األمة والروح، واحلرية وامللكية، والدين، وجعلتها مأزومة بسبب طبيعة العالقة اليت 
فرضها الغرب على العرب بدا العرب معها غرباء عن متطلبات احلياة احلرة، 

ية احلرية واالستبداد يف بعدمها السياسي العريب، ولعل والتقدم التقين بسبب ازدواج
من نافلة القول التذكري بالرؤية العقالنية النقدية اليت ترى، يف االنتماء إىل حركة 
األمة والوطن والتاريخ ما حيرر املرء من صور االغتراب االنفة، فاملنتمي حقا إىل 

أما املغترب ...وز قصور الواقعالعروبة هو امللتصق موم جمتمعه والساعي إىل جتا
فهو الذي حياول التعلق حبركة األمم األخرى وتارخيها وأجوبتها، من غري أن يدرك 

  ...الفرق بني ظروف تطورها وتطور اتمع العريب
لقد عمق التوجه حنو االغتراب املكاين، تناقضات الواقع العريب النظرية 

االستهالكية والتخلف العلمي والتقين  ومشكالت الفقر واملديونية، وطغيان الرتعة
السعي إىل خلق هوية زائفة للمجتمع العريب، وللمنطقة العربية حتت ....واملعلومايت

مظلة الشرق أوسطية تارة، واإلفريقية تارة أخرى، الليربالية تارة أخرى، القومية 
يات إدارة عمل...استرتاف الثروات الوطنية بطريقة غري عقالنية....تارة أخرى



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

286 
  

التخريب الثقايف واإلعالمي وشراء الذمم، واحلرب النفسية، وجري الكفاءات 
  ...وغريها كثري

 :االغتراب يف الفكر الغريب -2

يعترب مفهوم االغتراب نوعا جوهريا يف الفكر األورويب املعاصر، وأن أول   
يوضح الذي استطاع أن " هيجل " من قام باستيعاب هذه الظاهرة املفكر األورويب 

هذا يف فكره وفلسفته، مما أتاح هلذه الظاهرة الدخول إىل علم االجتماع املعاصر، 
" ، "فرويد " ، "ماركس : " وقد حبث هذه الظاهرة علماء آخرون تأثروا به مثل

كما نقد الواقع االغترايب يف البناء االجتماعي املعاصر العديد من علماء " .دوركامي 
  " ...وماركيوز" " وزمل " " توكفيل : " غريهم أمثال

وعلى الرغم من تزايد مثل هذه االهتمامات، فإن مفهوم االغتراب ما يزال   
لقد توصل عامل االجتماع األمريكي . غامضا، ونادرا ما يتفق الباحثون على حتديده

إىل حتديد مخسة مفاهيم خمتلفة لالغتراب أطلق عليها  1955عام " ميلفن سيمان " 
وفقدان املعايري، وغياب املعاين، والالنتماء، وما يسمى االغتراب تسميات العجز 

حبثا " انتوين ديفدز " الذايت، وقبل ذلك بأربعة أعوام أجرى باحث أمريكي آخر 
توصل من خالله إىل أن مفهوم االغتراب يتألف من " هارفد " ميدانينا يف جامعة 

الثقة، والتشاؤم، والقلق،  التركيز على الذاتية، عدم: مخسة توجهات متشابكة هي
    )11.(واالستياء

" ديفيدز " و " سيمان " يتضح من مقارنة النتائج اليت توصل إليها كل من 
أنه ليس بينهما أي عناصر مشتركة، ما يدل على غموض مفهوم االغتراب، ويثبت 
مرة أخرى أن هذا املصطلح ليس يف واقع األمر سوى جمموعة من املعاين اليت ليس 

لذلك مل يعد من الغريب أن . الواضح متاما ما هي طبيعة العالقات يف ما بينهامن 
  .نقول أن كل حماولة من هذا النوع ستتوصل إىل قائمة خاصة ا
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لكن على الرغم من هذا التباين واالختالف يف الرأي وأسلوب املعاجلة فإن   
ت تشري كلها إىل كل احملاوالت اليت بذلت حىت اآلن تدور حول أمور معينة بالذا

االنسالخ عن  اتمع والعزلة : دخول عناصر معينة يف مفهوم االغتراب، مثل 
واالنعزال، والعجز عن التالؤم، واإلخفاق يف التكيف مع األوضاع السائدة يف 

  .اتمع، والالمباالة، وعدم الشعور باالنتماء، بل وأيضا انعدام الشعور مبغزى احلياة
يف االستخدام يف التراث الفكري الغريب يدفعنا إىل  ان هذا االختالف  

  . استعراضها بشكل من التفصيل
  :االغتراب يف الفكر السيكولوجي 2-1

على الرغم من شيوع مفهوم االغتراب النفسي، فإنه من الصعب ختصيص نوع      
 ا لتداخل اجلانب النفسي لالغترابمستقل نطلق عليه االغتراب النفسي، وذلك نظر

    ...رتباطه جبميع أبعاد االغتراب األخرى الثقايف، واالقتصادي، والسياسيوا
 فاالغتراب النفسي مفهوم عام وشامل يشري إىل احلاالت اليت تتعرض فيها

وااليار، بتأثري العمليات الثقافية  وحدة الشخصية لالنشطار أو الضعف
تراب يشري إىل النمو املشوه مما يعين أن االغ. واالجتماعية اليت تتم يف داخل اتمع

للشخصية اإلنسانية، حيث تفتقد فيه الشخصية مقومات اإلحساس املتكامل 
وتعد حاالت االضطراب النفسي أو التناقضات صورة من . بالوجود والدميومة

  .صور األزمة االغترابية اليت تعتري الشخصية
  :ويتحدد مفهوم االغتراب يف الشخصية باجلوانب اآلتية  

ت عدم التكيف اليت تعانيها الشخصية، من عدم الثقة بالنفس، واملخاوف حاال -
  .املرضية، والقلق، والرهاب االجتماعي

 .غياب اإلحساس بالتماسك والتكامل الداخلي يف الشخصية -

 .ضعف أحاسيس الشعور باهلوية واالنتماء والشعور بالقيمة واإلحساس باألمن -
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ية ومتتعها بالصحة النفسية، فالناس يف يعد التكيف من أهم عوامل اتزان الشخص
العادة يتعرضون لضغوطات وصراعات داخلية وخارجية، وعليهم مواجهة 

  الرغبات والدوافع الشخصية املتعارضة من أجل استمرار التوازن 
النفسي لديهم، ويرى بعض الباحثني أن الصحة النفسية هي التعبري عن التكيف، 

ة، فإذا ساءت ساء بدورها، وإن حتسن حتسنت وأن التكيف دليل الصحة النفسي
    .  الصحة النفسية

  :والظاهر أن التكيف النفسي يدل على ضرورة قيام الفرد باملسائل اآلتية
إن التكيف إجراء أو سلوك يقوم به الفرد يف سعيه إلشباع حاجاته والتالؤم مع 

  .ظروف معينة
بناؤه ( ئيت الفرد الذاتية إن هذا اإلجراء أو السلوك يشمل إحداث تغيري يف بي -

  ).الطبيعة االجتماعية ( واخلارجية ) النفسي 
إذن تتشكل اهلوية املتكاملة وفقا ملنطقات وأسس نفسية واجتماعية   

متضافرة، وهناك بالتايل مجلة من الشروط املوضوعية والذاتية اليت جيب أن تتوازن 
الشروط يف منظومة من من أجل بناء الشخصية وحتقيق منائها، وتتمثل هذه 

احلاجات املتكاملة اليت تشكل اإلطار املوضوعي للعمليات التربوية اليت تسعى إىل 
" إن احلاجة إىل االعتبار تشكل حسب .عملية بناء اهلوية الشخصية املتكاملة

حجر الزاوية يف اإلحساس باهلوية، وتشكل يف الوقت نفسه مبدأ التربية " اركسون 
، وبينت الدراسات تأثري األشخاص املهمني يف حياة الطفل احلديثة ومنطلقها

  .كالوالدين، واملربني يف بلورة اهلوية الشخصية واالجتماعية
وتطلق كلمة احلاجات على أشياء كثرية فهي اصطالح عام وشامل يشمل   

  .احلوافز واالندفاعات وامليول والرغبات واملطالب والتمنيات
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ومرغوب فيه وأساسي، وهذا االفتقاد يسبب اختالل  واحلاجة هي افتقاد أمر مفيد 
التوازن، واختالل التوازن يؤدي إىل التوتر، إذا مل ترض احلاجة بالقدر املناسب 

  .يسفر بعدم السعادة ويكون شعوره متناسبا مع األمهية اليت يعلقها على احلاجة
ركز الكثري من علماء النفس على دور احلاجات يف حتريك السلوك   

نساين، فهم يرون أن اإلنسان ميارس النشاطات املختلفة ألشباع حاجات أولية اإل
على أمهية التفاعل االجيايب بني " ماسلو " أو ثانوية،على سبيل املثال أكدت دراسة 

الذوات يف بناء اهلوية على أسس تربوية سليمة، وتنهض التربية الفعالة على منظومة 
  :ص هذه احلاجات يف اآليت من احلاجات املتكاملة وميكن تلخي

احلاجة إىل األمن، احلاجة إىل احلب، إىل االنتماء، إىل : احلاجات البيولوجية -
احلرية، إىل االستقالل، احلاجة إىل االعتبار واثبات الذات ، احلاجة إىل املعرفة 

  .والفهم، احلاجة إىل التقدير االجتماعي، احلاجة اجلمالية
احمليط متكن الفرد من الوصول حلالة من إن إشباع احلاجات من شروط   

االتزان النفسي النسيب، أي التكيف، أما اإلخفاق يف إشباع احلاجات وعدم جناحه 
يف التوفيق بني مطالب احمليط الداخلي ومتطلبات البيئة اخلارجية فيؤدي ذلك إىل 

تربة  ومتثل بذلك. اختالل توازن الفرد، ويظهر ذلك يف الشعور باإلحباط واملعاناة
صاحلة للضغط النفسي ولالضطراب النفسي الذي يشكل أحد مظاهره غربة الفرد 

    ).12.(عن نفسه واحمليطني به
أن عملية التوافق الشخصي غالبا ما تكون ال شعورية أي " فرويد " يرى 

" فرويد " أن كثري من األفراد ال يعي األسباب احلقيقية لكثري من سلوكيام ويرى 
  .لذهان ماهي إال عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافقأن العصاب وا

تقع : يتألف من أجزاء ثالثة " فرويد " إن منوذج الشخصية الذي يطرحه   
إن العالقة بني هذه األجزاء . يف تبعية فيما بينها، وهي اهلو، واالنا، واالنا األعلى
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ية النفس البشرية، الثالث يف تقديره، معقدة ومتنوعة للغاية، ويف حماولته لكشف آل
من أن الطبقة العميقة من النفس، أي اهلو ، تقوم بالسعي ألشباع " فرويد " ينطلق 

ولكن الفرد ، يف تلبية لرغباته . رغباا الطبيعية اجلاحمة دف احلصول على اللذة
ونزواته، يصطدم بالواقع اخلارجي الذي يواجه اهلو ويعارضه، أي تقوم عنده األنا 

الرغبات الالواعية من حتقيق هدفها املباشر، وتوجيهها حسب لكي تلجم 
  .مقتضيات الواقع

يربز على شكل وعي يائس مضطرب " فرويد " وذا فإن األنا، كما يرى   
إلقامة التوفيق بني متطلبات اهلو ومتطلبات الواقع ومتطلبات األنا األعلى، على حد 

نا عليه أن جيتهد لالستجابة إىل أن األ" فرويد " وأمام هذه الوضعية يرى . سواء
فمن جهة . وهي مهمة مستحيلة وصعبة يف نظره. مجيع املطالب ومعاجلة تنازعها

يتملك األنا الطفو يل أثناء مواجهة مقتضيات الرتوة اجلاحمة القوية خوفا شديدا 
وهذا معناه إحالل ملبدأ الواقع حمل . بسبب عجزه عن حتقيق إتباع تام هلا ومباشر

اللذة، ومن جهة أخرى، إن أقدم على عصيان األنا األعلى وخمالفة نواهيه  مبدأ
سيتملكه شعور بالذنب والتوتر الذي ينشأ بني مطالب الضمري األخالقي وبني ما 

وأن جزءا كبريا من الشعور . يقوم به األنا بالفعل إمنا يدرك كأنه إحساس بالذنب
" مري يرتبط ارتباطا وثيقا بعقدة بالذنب البد أن يكون الواعيا، ألن تكون الض

  .اليت تنتمي إىل الالوعي" أوديب 
تشكل مشاعر الذنب لدى اإلنسان أحد األسباب اهلامة يف ظهور   

االضطرابات النفسية والعصابية، وأساسا للحضارة اليت ستعمل على 
    ).13.*(ترسيخها

________________________________     
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إىل " فرويد " ل عالقة الطفل بوالديه، حيث يذهب ك" اوديب " تشمل عقدة * 
إن الطفل يبدأ برغبة أمه ويكره أبيه :"  فهو يقول . كشف طبيعة املشاعر الطفلية
 .FREUD :LA VIE SEXUELLEانظر بالتفصيل، . " كخصم يعترض سبيل رغبته

TRAD ,BERGER ET IA PLANCHE ,Ed :PUF, PARIS,1969,P ;52.    
و اجلزء املنظم يف اهلو فهذا يعين أن ليس له استقاللية مطلقة، ومبا أن األنا ه

فبقدر . وأن تنظيمه مل يبلغ الكمال إذ أن استخدامه يبني ما به من خلل وضعف
سعي األنا للتحكم يف اهلو واتقاء ضغوطه، بقدر ما خيتل تنظيمه، وتتزايد األعراض 

معرضة للفشل يف حالة وهكذا تصبح الوظيفة التو فبقبة لالنا . يف غفلة منه
  .االعقبية، وما يدعيه من سيادة عرضة لإلنكار

. وبناء على ذلك يكتمل االنفصام والصفة التنازعية بني الالوعي والوعي
  وبني اهلو واالنا، بتعدد  معاين الوعي

ذاته، وتعدد وجوه األنا األعلى اليت يربز اإلنسان، بنتيجتها، يف صورة الكائن 
  .ناقضات نفسه الداخلية العديدةالتعيس املمزق بت

إن األنا حني جيد نفسه باعتباره جمال " فرويد " وحلل هذه الرتاعات كما يقول     
الوعي إزاء وضعية صراعية، ويعجز عن السيطرة عليها فإن كثريا ما يدافع عن ذاته 
من خالل التكيف أو اللجوء إىل أساليب دفاعية متنوعة، ومبا أن األنا هو طرف 

لي يف الصراع فإن حمرك العمل الدفاعي هو الشعور باالنزعاج الذي يصيب فع
ومبا أن األنا هو الذي يأخذ بعني االعتبار متطلبات الواقع، فإنه يقوم بتقرير . األنا

  .ما إذا كان ينبغي املضي يف حماولة إشباع الرتوات أم تأجيلها أم القضاء عليها كلية
باعتباره ) األنا األعلى ( ما يأخذ مببدأ الواقع أن األنا دائ" فرويد " يعتقد   

من أجل إجياد نوع من التكيف، حىت وأن الرغبات الالواعية . الضرورة اخلارجية
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اليت سرعان ما يتغلب عليها األنا من خالل آليات . تبدي مقاومة شديدة هلذا الواقع
  .الكبت، اهلروب، االستبدال: دفاعية تتجسد يف مرحلة أوىل

. رغبة املكبوتة تعرب عن حالة اغتراب الالشعور، عن الشعورإن ال  
وباستمرار حالة اغتراب االنفصال هذه وشدة الرغبة املكبوتة يف الالشعور تظهر 

إىل أن مهمة " فرويد " ومن مث يذهب . األعراض املرضية اليت تنتاب املصابني
ن الرغبات الطبيب النفسي ليست جمرد دفع املريض إىل التنفيس والتفريغ ع

املكبوتة، بل هي يف املقام األول سلب االنفصال القائم بني الالوعي والوعي، 
  .والكشف عن الرغبات املكبوتة إلعادا مرة أخرى إىل دائرة الشعور

على الوفاء جبملة من رغباته نظرا هليمنة " فرويد " عجز اإلنسان حسب   
ذايت يف حق نفسه والتدمري اخلارجي يف األنا األعلى عليه يدفعه إىل ممارسة التدمري ال

  .حق اآلخرين
تصور مغاير للعدوانية، فإذا كان البعض " فرويد " ذا التصور يعطي   

يتصور العدوانية لسبب اندفاعه شريرة، بل هي من مقومات الوجود اإلنساين، يف 
  ب ليس اإلنسان قطعا ذلك الكائن الطيب، ذا القلب املتعطش إىل احل: " ذلك يقول

بل هو على العكس من ذلك ، . والذي يقال عنه أنه يدافع عن نفسه عندما يهاجم
كان يتحتم عليه أن يضع يف حساب معطياته الغريزية، نصيبا كبريا من 

فاإلنسان يف الواقع، يغريه أن يشبع حاجاته إىل االعتداء على قريبه، ...العدوانية
من دون موافقته، ويستويل على ويشغل عمله دوما دون تعويض، ويستعمله جنسيا 
  ..."                         أمالكه وبذله ، ويرتل به اآلالم، ويضطهده ويقتله

. العدوانية اندفاعة مرتبطة باندفاعة الليبدو" فرويد " ذا التصور جيعل 
. ذلك هو مبدأ اللذة. فالليبدو هو الطاقة احليوية اليت تدفع املرء ألن حييا ويتمتع

نه يتحتم على اإلنسان أن يأخذ بعني االعتبار بعض القيود والفرائض ولك
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فالطفل يريد استمالك أمه أو إزاحة أبيه، فيما . األخالقية، ويتخلى أحيانا عن اللذة
بذلك تكون العدوانية جوابا . هي ترفض له ذلك، فتنشأ أوىل الرتعات العدوانية

لك القوة الكابتة اليت حتد من إشباع ت. على ذلك احلرمان اليت يفرضها مبدأ الواقع
  .الرغبات اجلاحمة وهي موجهة يف الوقت نفسه إىل الذات وضد اآلخر

وملا بات اإلنسان مستلبا وخاضعا هلذا الواقع الذي تزداد سيطرته على كل   
) األنا ( مناحي احلياة، فإن قوى الالوعي تنمو بقدر ما تثريها مستلزمات الذات 

. ليت تنبعث من تصوراته للسلع، والعالقات الشهوانية مع السلعةوحوافز اإلغراء ا
فإن وجد األنا فرصة للتحرر من كل رقابة يفرضها الواقع فإن فرص امليل إىل 
العدوانية والتدمري تقل، لكن إن كان الواقع يضغط عليها، فإنه سرعان ما جيد 

  .اإلنسان نفسه مضطرا ألن يكون شيء آخر غري ذاته
( إىل االعتقاد أن العالقة بني الفرد واحلضارة " فرويد " ذي يدفع األمر ال  
تتسم بالعداوة نتيجة لفقدانه الشعور بالسعادة اليت تتلخص يف اشتداد ) الغربية 

ويعترب كل هذا هو الثمن . القلق واخلوف والتوتر النفسي وانتشار األمراض النفسية
  .اديةالذي يدفعه البشر، لقاء اجنازات احلضارة امل

: عن ثالثة منابع لألمل اإلنساين تتضمن" فرويد " ميكن التحدث، حسب   
قوة الطبيعة الساحقة، وفناء اجلسد البشري، وعدم كفاية التدابري الرامية إىل تنظيم 

أما . العالقات بني البشر، وكان املصدران األوالن ألالم اإلنسان مرتبطني بالطبيعة
ال تنبثق من هنا استنتاجات واهنة نظرا ألن واضحان كل الوضوح وإن كانت 

وأن املصدر الثالث ألالم . اآلالم املشروطة هنا، ميكن إزالتها جزئيا أو ختفيفها
وهو بالذات يشكل القلق اإلنساين، ألن البشر ال . اإلنسان له طابع اجتماعي 

اإلنسان، ميكنهم إدراك ملاذا كانت هذه املؤسسات اليت أقاموها، عدا أا ال حتمي 
  .بل هي على العكس، تشكل قوة غريبة غري خاضعة له وال توفر له املنفعة
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عند شرح أسباب آالم اإلنسان ومنابعها " فرويد " فضال عن هذا يلجأ   
املشروطة بعالقات اجتماعية  متنافرة يف اتمع الغريب، إىل الكشف عن جوانب 

وما أن أحرزت البشرية، بإخضاعها "  احلضارة املادية والروحية يف تشابكها املتبادل
الطبيعة لذاا، جناحات هامة، حىت أخذت تأمل بإحراز جناحات أكرب ألنه يف جمال 

ويف الوقت نفسه، وكأن ". تنظيم العالقات البشرية، يستحيل مثل هذا التقدم 
االجنازات املادية للحضارة، الدالة على جربوت العقل البشري وعلى انتصار 

على الطبيعة، مل تقض على العواقب اليت تؤدي إىل االضطرابات النفسية اإلنسان 
يثبت واقع وهو أن البشر " فرويد " والصراعات الثقيلة للشخصية، وهو بذلك أي 

يتواجدون دائما، يف حالة خوف وقلق من املنجزات املادية للحضارة، نظرا ألا 
قلق يتعززان، ألن كما يؤكد أن مشاعر اخلوف وال. ميكن أن توجه ضدهم

ويف . املؤسسات االجتماعية، اليت تنظم العالقات بني الناس، جتاهم كقوة غريبة
إىل قناعة أن مجيع اجلوانب الثقافية واالجتماعية اليت " فرويد " هذا النطاق يصل 

وهكذا . متيز احلضارة الغربية غري منسجمة وهي متيل إىل أن تدفع الفرد إىل العدوان
يظهر أن املصري االجتماعي آلالم اإلنسان ال ميكن إزالتها، ويبدو  حسب تصوره

فبني رغباته الطبيعية مثة ميل متأصل إىل التدمري، . اإلنسان، كائنا، عدوانيا بالفطرة
وسعيا، دائبا إىل تعذيب ذاته، وتعذيب اآلخرين معه، وبسبب خصائص اإلنسان 

ون احلضارة مهددة دائما بالدمار ، تك)الرتوع إىل العدوان ( النفسية الداخلية 
وبسبب هذه العدوانية األولية اليت تؤلب الناس بعضهم على بعض، يكون . وااليار

  ).14.(اتمع املتحضر مهددا دوما بالدمار
جنده يتناول موضوع " اتمع السليم " يف كتابه " اريك فروم " أما عن   

أن االغتراب هو منط من التجربة وأوضح . االغتراب من زاوية الشخصية وتطورها
  .ويرى الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه، فالفرد يصبح منفصال عن نفسه
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مع مفهوم االغتراب من الوجهة السيكولوجية، مركزا " فروم " لقد تعامل   
" ويف ضوء ذلك عرف االغتراب بأنه . على الفرد ليس اتمع كسبب لالغتراب

خالهلا يرى الفرد نفسه كمغترب، فهو يشعر أنه غريب عن منط من اخلربة، من 
نفسه، حيث مل ير ذاته كمركز لعامله، أو كناشئ وخالق ألفعاله، ولكن أفعاله 

ويف ضوء هذا التصور لالغتراب، ." ومترتباا تصبح هلا السيادة، يطيعها وخيضع هلا
تضمنة يف هذا التفاعل فإن تفاعل الفرد مع جمتمعه حيدد مستوى اغترابه، فاخلربة امل

  .ختلق اإلحساس باالغتراب من عدمه
يشعر الفرد باالغتراب عندما ال يستطيع التحكم يف أفعاله، أنه يصبح سلبيا   

وهذا من شأنه أن جيعل الشخص يشعر أنه ال . عندما يستسلم ألفعاله ونتائجها
  .مبا يشعر باغتراب الذات عنه. معىن حلياته
عن اغتراب الذات من " ماركس " كما فعل " فروم " وال يتحدث    

ينفي يف " ففروم " خالل التباعد بني الطبيعة اجلوهرية لإلنسان ووضعه الفعلي، 
فكرة أن هناك جوهرا واحدا ميكن أن يشترك فيه الناس " اتمع السوي " كتابه 
اإلنساين يتميز بالتناقض يشري إىل أن الوجود " فروم " وعلى الرغم من أن . مجيعا

ومع .... الكامن يف وجوده من حيث أنه جزء من الطبيعة خيضع لقوانينها الفيزيقية
  ".ذلك يتجاوز باقي الطبيعة 

مل يقر بفكرة الطبيعة اجلوهرية لإلنسان، فإن " فروم " وعلى الرغم من أن   
اغتراب الذات على قوله بالذات األصيلة والذات الزائفة قد جعله يرتلق إىل معاجلة 

بني الذات " فروم " وميز . أنه حالة أقرب إىل االنفصال عن طبيعة مثالية اإلنسان
األصيلة والذات الزائفة، فأوضح أن الذات األصيلة هي اليت يتسم صاحبها بأنه 

أما الذات الزائفة فهي اليت . شخص مفكر قادر على احلب واإلحساس واإلبداع
" ويبدو أن مفهوم الذات األصيلة عند . فات أو بعضهاتفتقر إىل مجيع هذه الص
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. يرادف مفهوم الذات غري املغتربة اليت حققت وجودها اإلنساين املتكامل" فروم 
أما الذات الزائفة فهي اليت اغتربت عن نفسها وانفصلت عن وجودها اإلنساين 

  .األصيل
" فروم " عنها  املالحظ أن فكرة الذات األصيلة والذات الزائفة اليت حتدث  

، حيث ميز األول بني الوجود "هيدجر " و"  كري كيجور " متتد إىل كل من 
داخل احلشد والوجود املنعزل، فاألول هو الوجود الزائف والذي يهرب من 
املسؤولية ومن عبء احلرية، إنه يقول ما يقوله احلشد ويعتنق ما يعتنقه احلشد أنه 

بشري الذي هو مرادف للتفرد واحلرية الصواب، ويف ذلك إلغاء للوجود ال
أما الوجود املنعزل فهو املرادف للوجود األصيل، كما أنه الوجود . واملسؤولية

  .القادر على حتمل املسؤولية وممارسة احلرية
فعاجل فكرة الوجود الزائف والوجود األصيل بشكل " هيد جري " أما   

زائف، فالوجود األصيل يعين أوضح، حيث ربط بني مفهوم الغربة وبني الوجود ال
وجود يصنع ذاته وحتدد اجتاهاته من خالل القرارات واالختيارات اليت تنتمي إليه 
حقا واليت ميارسها حبرية تامة وبوعي كامل، أما الوجود الزائف فهو الذي يتخلى 
عن املسؤولية جتاه اختيار إمكانياته ويترك لغريه هذه اهلمة، إنه وجود خيضع 

  ).15.(ويعجز عن أن يقرر ذاته ومستقبلهللمجهول، 
املالحظ أن علماء النفس عند حديثهم ومناقشتهم لالغتراب عن الذات   

كمظهر من أبعاد االغتراب النفسي قصدوا به معاين متعددة، فمنهم من استخدمه 
. مبعىن الالهدف أي شعور املرء بأن حياته متضي دون وجود هدف أو غاية واضحة

مه مبعىن التمرد، ويقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع، ومنهم من استخد
وحماولته اخلروج عن املألوف والشائع، وعدم االنصياع للعادات والتقاليد السائدة، 

وقد استخدمته . والرفض والكراهية والعداء لكل ما حييط بالفرد من قيم ومعايري
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اإلنسان لذاته األصيلة  طائفة  أخرى من العلماء مبعىن التشيؤ وهو مبعىن فقدان
وهو بذلك يشعر أنه مقتلع من . وحتوله إىل موضوع يفقد اإلحساس بوجوديته
إال أن األكيد أن املعىن العام الذي . جذوره ال تربطه مع نفسه أو واقعه أي رابطة

يقصده الباحثني النفسانيني يعين الشعور بعدم القدرة أو العجز الذي يكمن يف 
  .لقدرة على التحكم يف نواتج السلوك أو األحداثشعور الفرد بعدم ا

  :مفهوم االغتراب يف الفكر السوسيولوجي 2-2
" و" هيجل " ارتبط مفهوم االغتراب يف أذهان الكثريين بكتابات    
كانت هي " ماركس " و " هيجل " وعلى الرغم من أن كتابات ". ماركس 

وزيادة االهتمام بدراسته، فإن  العامل األساسي يف توجيه النظر إىل حالة االغتراب
  .املفهوم ذاته أقدم منهما بكثري

" و " هيجل " قبل أن نشري إىل استخدامات هذا املفهوم لدى كل من   
وغريهم من الباحثني االجتماعيني جديرا بنا اإلشارة إىل أول تصور " ماركس 

  .نظري حول هذا املفهوم، والذي ميتد إىل عهد التاريخ احلديث
قمة تطور الفكر الربجوازي، حيث يقدم هذا القرن  18القرن يشكل   

مفهوم جديد للعامل يف مواجهة السلطة الكنيسية، وفكرة جديدة للتفتح احلر 
تقدم أسلوبا أخالقيا جديدا وأفكار جديدة عن اإلنسان . للشخصية اإلنسانية

  .والكون، وعن اتمع والدولة
سفية واجتماعية حتاول إخضاع لقد قامت مساعي جادة لوضع نظريات فل  

  .احلاضر للنقد، ورسم اجتاهات التطور املستقبلي
لعبت نظرية احلق الطبيعي دورا هاما يف تكوين الفكر السياسي يف القرن   

من وجهة نظر احلق الطبيعي، العالقات . ، فهي تستند إىل تطور الطبيعة البشرية18
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عقالنية، ويقام يف مواجهتها النظام القائمة هي مرفوضة كعالقات غري طبيعية وغري 
  .الطبيعي كنظام ناجم منطقيا من الطبيعة كشيء ما عقالين

فالنظام الذي تسيطر فيه القوانني الطبيعية، يتوافق مع املراحل األوىل من   
تاريخ البشرية، عندما كان اإلنسان ال يزال قريبا من الطبيعة، وال يزال حرا من 

  .يما بعد والغريبة عن كائنه الطبيعياألهواء اليت ألصقت به ف
حال طبيعية : عاجل هذه اإلشكالية مميزا بني حالتني للبشر" هويز " جند   

غري أن احلقوق متساوية . تتميز احلالة الطبيعية، حرب اجلميع للجميع. وحالة مدنية
  . وعليه ال حاكم غري القوة، وبالتايل فاحلق هو القوة

ىل احلق الطبيعي، ألنه يربطه أصال باحلالة البدائية األولوية إ" هويز " يعطي   
ويتوقف سلوكه على ما يتمتع به من القوى . لإلنسان، مبا هو كائن حيواين

. مبعىن أن كل ما يستطيع عليه يغدو من مكتسباته. واإلمكانات املغروزة فيه
  ).احلق يف التملك ( وبالتايل ينبغي تسويغها حتت صفة احلق بصورة عامة 

إن هذه . احلالة الطبيعية ليست سوى حالة حرب بني اجلميع ضد اجلميعف  
وهذا يتناقض مع الرتوع إىل البقاء، أو . احلرب الشاملة تنطوي على دمار متواصل

صيانة النوع، إذن ال مفر من طلب السلم، ومن تنازل ختلي كل فرد عن جانب 
التوازن، هذا التخلي من حقه العام يف متلك كل شيء وقيام حكومة مطلقة حتفظ 

  .مييز انتقال البشر من احلالة الطبيعية إىل احلالة املدنية
إا دولة السيادة الكاملة القادرة . أما الدولة فهي الوجه اآلخر النقيض  

وحدها على بناء جمتمع السلم، أو السلم املدين، هذه السيادة املطلقة هي القادرة 
الدولة كاملة السيادة، ومطلقة السلطة يربرها  فاحلاجة إىل هذه. على إحالل النظام

فالدولة قوة إكراه وعنف . ذلك الوجه اآلخر الذي هو جمتمع اإلنسان األول
  . وينبغي أن يكون عنفها أقدر على جلم العنف اآلخر السائد بني الناس
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إن التخلي عن احلق الفردي، وحتويله إىل وجود اجتماعي، هو اغتراب من   
إن إسقاط حق إنسان يف أي شيء " الذي يقول " هوبز " سب حيث احملتوى ح

هو جتريد له من حريته يف أن حيول دون استفادة شخص آخر من حققه يف نفس 
  ..."فاحلق يسقط إما بالتخلي عنه أو بنقله إىل شخص آخر...الشيء

" روسو " يصطلح على هذا االغتراب باالغتراب الطوعي حسب رؤية   
نطوي على استعادة احلرية الطبيعية يف شكل جديد هو احلرية الذي يرى فيه أنه ي

املدنية، واملساواة الضائعة يف شكل مساواة أمام القانون، ذلك أن اخلضوع للقانون 
  .املرسوم هو حرية

إن احلرية الفردية تستلب طوعا، كما تستعاد على مستوى عام، وبذا   
    )16.(ة لكل فردتكتسي احلرية الفردية، هنا وجودا خارجيا بالنسب

من هذا املنطلق جند أن مصطلح االغتراب وفق نظرية العقد االجتماعي 
استعمل على أساس أنه ختلي طوعي من اإلنسان عن حقه الطبيعي بالعيش احلر من 

" أو كما يصطلح عليه  . أجل انتقال السيادة منه إىل اتمع السياسي أو الدولة
مه سيادته يف احلياة الطبيعية معتربا أن مثل هذا تنكر اإلنسان لذاته بتسلي" روسو 

  .النوع من االغتراب أمر عبثي وبال معىن إن مل تنقل السيادة إىل اتمع نفسه
بعد هذا العرض املوجز للتصور األول ملفهوم االغتراب يف مراحله األوىل   

" دوركامي " ، "ماركس " ،"هيجل " نركز اآلن على حتديد مفهومه عند كل من 
  .وغريهم

  ":هيجل " مفهوم االغتراب عند  1- 2-2
يف   ENTREMDUNYالتعبري األملاين ملفهوم االغتراب" هيجل " استعمل   

ما يدل على أنه اهتم منذ البدء بقيام  . PHENOMENOLOGY OF MIND  كتابه
وحدة حقيقية بني أفراد ميلك كل واحد منهم وعيه الذايت وبني الفرد واتمع 
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الرتعات الناشئة بينهم، معتربا أن اإلنسان مضطرا ألن يقبل مبصريه التارخيي لتجاوز 
وبالعالقات االجتماعية والسياسية، وإال خسر حريته والوحدة معا، مما أدى بدوره 
إىل نشوء عداء وتنافر بني الفكر والواقع، والوعي والوجود، وبني الفرد 

ستعادة تلك الوحدة املفقودة واملؤسسات، لذلك يصبح هدف مثل هذه الفلسفة ا
بإجراء حتليل منتظم وموسع يف طبيعة التناقضات يف سبيل قيام الوحدة املطلوبة، 

  .وخباصة تلك اليت حتدث بني اخلاص والكلي
االغتراب بأنه حالة الالقدرة أو العجز " " هيجل " من هذا املنطلق عرف   

خملوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوظف اليت يعانيها اإلنسان عندما يفقد سيطرته على 
وذا يفقد الفرد القدرة على . لصاحل غريه بدل أن يسطو هو عليها لصاحله اخلاص

تقرير مصريه والتأثري يف جمرى األحداث التارخيية مبا فيها تلك اليت مه وتسهم 
أن العقل جيد نفسه يف حالة " "  هيجل " فقد قال ." وطموحاته. بتحقيق ذاته

وكما يتمكن العقل من حتقيق ذاته الفضلى، البد يف . رب مع نفسه وخملوقاتهح
اية املطاف من جتاوز عجزه بالتغلب على املعوقات اليت تفصله عن خملوقاته وحتد 

  ".من حتكمه ا 
إن مثل هذا التوحد شرط لقيام احلرية، إن تلك هي مهمة اإلنسان الذي 

مه حبسب مقتضيات العقل وحيقق ذاته من يستطيع وحده أن يغري الواقع وينظ
وعلى العكس من ذلك يكون مغتربا بقدر ما تزداد اهلوة بينه وبني . ضمنه

  .املؤسسات والعامل
عليه بالتحرر، والتحرر ال يعين . ولكي يتغلب اإلنسان على حالة االغتراب  

ذا التحرر . التحرر العقلي فحسب، بل حترر يشمل الوجود اإلنساين كله
أي أن هدف اجلدل إحداث تغيري جذري . ستهدف اجلدل خلق اإلنسان الشاملي

  .يف اإلنسان خيرجه من فردا نيته إىل االنغماس العميق يف العامل ويف الوجود
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وملا كان هدف اجلدل هو إحداث تغيري شامل يف الوجود اإلنساين وخلق   
ضي مع احلاضر، مبعىن اإلنسان الشامل، إذن فإن اجلدل يهدف إىل إظهار تناهي املا

أن تفقد األشياء واألوضاع ثباا وقدسيتها، أي حمدودية اإلنسان الفكرية 
واالجتماعية والرتوع إىل تفتح اإلمكانات اإلنسانية والنفاذ إىل املستقبل، بعبارة 

  .أدق هدم األصنام وخلق اجلديد
و تارخيه، إن الواقع اإلنساين ه. والتناقض هو حركة اإلنسان حنو املستقبل  

وفيه ال تنفجر التناقضات من تلقاء نفسها فحسب، بل إن اإلنسان هو الذي يقوم 
بتفجري التناقضات، واإلنسان الثوري عليه أن يتخذ املبادرة ويفجر اجلدل، وذا 

  .يقوم اجلدل يكشف الوجود
وهكذا فإن اجلدل هو أداة ثورية بيد اإلنسان يف معترك حياته، يف صميم   
  .ع العامل، وتغلغله يف صميم الواقع ومشكالتهتعانقه م

أنه ميكننا أن نعترب املنطق اجلديل منطق حرية، أو بتعبري " ماركيوز " يرى   
أدق، منطق حترير، ذلك أن السريورة هي سريورة عامل مستلب ال يستطيع جوهره 

يجل ه" إن فلسفة . إال إذا هدم وجتاوز الشروط اليت تناقض حتققه...أن يصبح ذاتا
  " .هي أداة حترر اإلنسان من عامل االستالب الذي يشوه حتققه الذايت الشامل " 

ليس جمرد منهج "  GARAUDY" كما يقول " اهليجلي " إن اجلدل 
وإمنا هو أيضا تعبري عن احلركة الداخلية للسريورة الروحية . فلسفي فحسب

أي أن الفكر . الواقع غري أن دينامية الفكرة الشاملة هي صدى لدينامية. الشاملة
إن املسرية اجلدلية تبدأ من . اجلديل هو صورة جلدل األشياء وانعكاس جلدل الواقع

الواقع أو من الوجود ككل، إا تبدأ من تناقضات الواقع وتشابك احلياة، ومن هنا 
وذا يقوم اجلدل . يبدأ الكشف عن حقيقة هذا الواقع وعن ديناميته الداخلية

أي جتلية الكامن وكشف املختبئ، هو جعل الداخل يتجلى وخيرج  بكشف الواقع،
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إن التسويغ الكامل للواقع يشترط استيعاب . إىل السطح، أي يظهر على حقيقته
  )17..(التناقض من قبل العقل

هي حركة تتسم بأا رفض وإنكار " هيجل " وبذلك فحركة اجلدل عند   
فالسلب أو النفي كامن يف . رقى منهملا هو قائم فعال، وسعي إىل مركب وأمشل وأ

صميم األشياء، أي أن كل شيء حيمل يف داخله نقيضه، وحيمل أيضا عوامل رفضه 
هو يف أساسه " اهليجلي " وعلى ذلك فإن اجلدل .  والثورة عليه من أجل جتاوزه

تعبري عن رفض كل وضع قائم، ودعوة إىل جتاوزه فالواقع القائم  هو وضح ناقص 
لب يف صميمه، والفكر اجلديل هو الذي يستطيع أن ينظر إىل األشياء ، ميكن الس
ومبا . ال يف وضعها الراهن، بل من خالل ما تنطوي عليه من إمكانات. نظرة كلية

أن اجلدل هو كشف ونقد                                                   
الذي ينكر ما ينطوي عليه لألوضاع القائمة، نقد لنظام احلياة املستتب الساكن، 

من إمكانات، فإن هدفه هو خلق اإلنسان الشامل الذي يتحرر من األوهام والزيف 
  .والقيود اليت حتاصر حياته

يتغلغل يف صميم احلياة والواقع على حنو " هيجل " إن املنطق اجلديل عند   
عن يؤكد قدرة العقل على تنظيم كل وجود فعلي وتوجيهه، وهذا التوجيه يتم 

طريق إدراك السلب الكامن يف كل وضع راهن، مما يدفع الفكر حتما إىل جتاوز 
بالعقل حيقق اإلنسان ذاتيته احلقيقية وحيقق . هذا الوضع حنو ما هو أعلى وأرفع منه

  ).18.(حريته املسلوبة
  ":ماركس " مفهوم االغتراب عند  2- 2-2

الغتراب من مفهوم ا" ماركس " حول  1831عام " هيجل " بعد موت   
  .وظل يهتم ذا املفهوم إىل ايته. مفهوم فلسفي إىل مفهوم اجتماعي، اقتصادي
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سعى إىل الربهنة على أن العلم والتقدم العلمي والتقين " هيجل " إذا كان   
" ماركس " يساهم يف حترير اإلنسان من القوى األساسية للطبيعة، فإنه يف نظر 

فكل ما . ه وجعله خاضعا الختراعاته هوساهم يف استالب اإلنسان عن ذات
ابتكرته عبقرية اإلنسان من منجزات حضارية وقيم روحية ينتصب أمامها كشيء 

  .فيفقد اإلنسان الثقة بنفسه وبقدراته ومبعقولية وجوده يف هذه احلياة. غريب عنها
مأساوية  تعلن هذه الرتعة التشاؤمية عن عبثية احلياة اإلنسانية املليئة بتناقضات      

مستعصية، وتبث هذه الرتعة التشاؤمية اخلوف من املستقبل، فكرة انعدام حتسن 
  .وضع اإلنسان يف العامل واستحالة إعادة تنظيم احلياة االجتماعية على حنو عقالين

ال تؤمن بإمكانيات العقل " ماركس " إن احلضارة الغربية حسب   
نسان وجعله أداة تابعة متكيفة مع البشري، بل تسعى إىل إخضاع إرادة وإدراك اإل

هذا املفهوم حسبه يؤكد . البناءات التنظيمية التقنية وكل ما خيدم أهدافها ومهامها
إن التطور احلضاري يف الرأمسالية حسبه دائما . على اغتراب احلضارة عن اإلنسان

يعرب عن االنقطاع بني اإلنسان وشروط عمله االجتماعي املتطورة وكذلك 
ه هذه الشروط اليت ال حتصل على قيمة إنسانية بل قيمة اجتماعية اشيائية معاشرت

  .مستقلة عن اإلنسان
أن اإلنسان ال يستطيع أن حيقق " يعين " ماركس " بذلك فاالغتراب عند   

ذاته كنشاط خالق يف العامل، بل أن العامل، الطبيعة واآلخرين وهو نفسه تصبح 
وتقف ضده كموضوعات غريبة، بل على الرغم من  مغتربة بالنسبة إليه، إا تعلوه

  ). 19".(أا تكون من خلقه 
يأخذ " ماركس " تبعا هلذا املفهوم ميكن أن نقف أن مفهوم االغتراب عند 

  :وجهني
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. عالقة العامل مبنتوج العمل بصفته شيئا غريبا ومسيطر عليه :الوجه األول  
وبأشياء الطبيعة، . مل اخلارجي احملسوسوهذه العالقة هي يف الوقت ذاته العالقة بالعا

  .وهو عامل جياه بصورة غريبة ومعادية
وهذه العالقة هي . عالقة العامل بفعل اإلنتاج داخل العمل :الوجه الثاين  

عالقة العامل بنشاطه هو ذاته بصفته  نشاطا غريبا ال يعود له، إنه النشاط الذي 
  .سلبه القوة، القوة اليت هي انعدام القدرة

هو تأكيد على قوة رأمسال اليت يتم " ماركس " وبذلك فاالغتراب عند   
. الطبقة املالكة واحلاكمة يف نفس الوقت يف اتمع عن طريقها تأكيد سيطرة

" ماركس " وبناء عليه فان . واحتكار اإلنسان وحتويله إىل أداة لسلطتها وأهدافها
كان مهتما بتحرير اإلنسان من العمل الذي حيطم فرديته وحيوله إىل شيء وجيعله 

ساسا إىل طريقة لذلك مل يكن نقده للمجتمع الرأمسايل موجها أ...عبدا لألشياء
ويؤدي إىل . توزيع الدخل، لكن ألسلوب اإلنتاج الذي يدمر إنسانية الفرد

  .خضوعه للموضوعات اليت ينتجها
، يف أن "ماركس " تتمثل خطورة اغتراب العمل عن اإلنسان عند   

اإلنسان املغترب عن ناتج عمله، هو يف الوقت نفسه مغترب عن ذاته، وذاته مغتربة 
  .عنه أيضا
إىل انفصال اإلنسان عن " ماركس " اغتراب اإلنسان عن ذاته تشري عند ف  

واغتراب ذاته عن اإلنسان يتخذ حسب . حياته اإلنسانية احلقة أو الطبيعة اجلوهرية
  اإلنتاج، احلياة : نزع إنسانية اإلنسان يف جماالت احلياة وهي: منظوره

وميكن فهم اغتراب الذات من خالل هذه ااالت، . االجتماعية، واحلياة احلسية
، يضاف إىل هذين .حيث يتم تدين اإلنسان إىل مستوى احليوان والعبد واآللة

  . االغترابيني، اغتراب ثالث يتجسد يف اغترابه عن اآلخرين
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أن هناك عالقة جدلية بني " ماركس " وحسب هذا التحليل يؤكد   
تراب اإلنسان عن ذاته واغترابه عن اآلخرين، يف جمتمع مستلب ال تكون عالقة اغ

الناس فيما بينهم عالقة بني أشخاص متماثلني، بل عالقة خادم وسيد شخص أدىن 
  .بشخص أعلى

وأوضح . من مصطلح االغتراب يف حتليله" ماركس "  وهكذا إذن انتهى  
العمل يف هذه احلالة يصبحا خارجان  أن وضع العامل يف ظل النظام الرأمسايل وحىت

بل أن العمل يتحول يف مثل هذه الظروف إىل قوة . عن إرادة العامل ومستقال عنه
حىت أنه يفقد القدرة على حتقيق ذاته يف العمل، بل أنه، . جبارة ضد العامل نفسه

" ماركس " على العكس، ينكر ذاته، إن العامل يف النظام الرأمسايل، حبسب رأي 
وبقدر ما يضع من جهده . ترب ألنه ال يعمل من أجل نفسه ، بل من أجل غريهمغ

يف العمل، بقدر ما تكتسب منتجاته قوة ضده، وتصبح حياته، وليس منتجاته فقط 
أن العمل يف ظل النظام الرأمسايل يتحول " ماركس " بكالم آخر، رأى . ملكا لغريه

معادية له، متحكمة بصريورته،  إىل قوة خارجة عن إرادة العامل، مستقلة عنه،
" ممن عاجلوا نظرية " ماركيوز " واألكثر من ذلك حسب . مضادة حلياته وإنسانيته

لالغتراب إا تعبري واضح عن فكرة التشيؤ، أي حتويل التعبري ارد إىل " ماركس 
واقع حسي، إذ حيول اتمع الرأمسايل مجيع العالقات اإلنسانية إىل عالقات حسية 

  .بني أشياء أو سلع
  :لالغتراب" اريك فروم " مفهوم  3- 2-2

يف تناوله ملفهوم االغتراب، " ماركس " على وترية " اريك فروم " سار   
وظهر اهتمامه بقضية االغتراب باكرا . فأهتم بقضية االنفصال خالل اخلضوع

عام " ة اهلروب من احلري" فكانت القضية الرئيسة اليت دار حوهلا اجلدل يف مؤلفه 
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وذلك ما يوضحه استخدامه ملفهوم االغتراب،، ومشتقاته املتمثلة يف فقدان . 1941
  السيطرة، وسلب احلرية، 

والتسلطية، والتخريب، وااراة االوتوماتية ، واالنعزال، هي املصطلحات 
اليت تعرض هلا بشرح عند حتليله للعملية االجتماعية والنفسية اليت تقضي لفقدان 

. خاصة عند رصده ملكانيزمات اهلروب من احلرية مبعنييها االجيايب والسليب السيطرة
ومن مث جاء حتليله لبناء شخصية اإلنسان احلديث، ومشكالت التفاعل والعملية 
االجتماعية اليت تقضي لفقدان السيطرة، ومكانيزمات اهلروب من احلرية ليؤلف 

ولوجية يف تفسريه لألزمة الثقافية، فيما بني العوامل السيكولوجية والعوامل السوسي
واالجتماعية، وأزمة الشخصية، وذلك ألنه ينظر جلميع تلك اجلوانب على أا 

ومن مث يسلم منذ البداية بأن فهم معىن . ذات عالقة مبشكلة حرية اإلنسان احلديث
احلرية فهما كامال ال ميكن حتقيقه إال بتحليل البناء الكلي لشخصية اإلنسان 

  .ث، مبا يف ذلك من عوامل سيكولوجية، واجتماعية، وثقافيةاحلدي
، يظهره على أنه خائف من "اهلروب من احلرية " اإلنسان يف مؤلفه   

. روابط اتمع الفردي السابق واليت كانت متنحه األمن وحتد منه يف نفس الوقت
ري عن إذ أن احلرية ال تكتسب من الشعور االجيايب لتحقيق ذات الفرد أي التعب

فكره، وشعوره وكرامته، فرغم أن احلرية جتعله مستقال ورشيدا، إال أا جتعله 
. وهلذا السبب جنده قلقا وفاقد السيطرة، وهذا االنعزال يكون غري حمتمل. منعزال

والبديل هلذا، إما أن جيابه اهلروب من عبء حريته باالعتماد واخلضوع اجلديد، أو 
. ة االجيابية واليت ترتكز على وحدة اإلنسان وفرديتهيتقدم للتحقيق الكامل للحري
أن " عن املعىن املزدوج للحرية، واليت توضح " فروم " وذلك ما أوضحته عبارات 

احلرية من الروابط التقليدية، مع أا تعطي الفرد شعورا جديدا باالستقالل فإا يف 
لقلق، وتوقع به يف نفس الوقت جتعله يشعر بالوحدة والعزلة، وتشحنه بالشك وا
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يتحدث عن " فروم " وهنا جند أن . " خضوع جديد ويف نشاط ملزم وغري رشيد
اغتراب االنعزال والوحدة الناجم عن حترير اإلنسان من روابطه التقليدية وهو ذلك 
النوع من االغتراب الذي يوقع باإلنسان يف حالة من الشك والقلق مث أنه يرى أن 

وهو . لضرورة باإلنسان إىل نوع آخر من االغترابهذا االغتراب سيقضي با
من مث يوقع . اغتراب اخلضوع حيث يلتمس الفرد به األمن خبضوعه لقائد أو الدولة

بنفسه يف حبائل اغتراب جديدة مصحوب بنشاط ال عقالين وإجباري أو قسري 
  . ومن مث يترتب على هذا اخلضوع فقدان اإلنسان السيطرة

تتجسد يف األول " فروم " زمات اهلروب من احلرية فريى أما بالنسبة ملكاني  
والفرد . يف التسلطية وهي وسيلة هلروب الشخص من فقدان السيطرة والالمعىن

. الذي ينتابه هذا الشعور يسعى إىل اهلروب من هذه الوحدة غري احملتملة
دة والكتساب هذه القوة اليت تنقص ذات الفرد، فإنه يبحث عن روابط ثانوية جدي

على أن هذه " فروم " هنا يؤكد          . كبديل للروابط األولية اليت افتقدها
احلاجة تكمن خلف الظاهرة اليت تشكل العالقات اإلنسانية الودية جلميع 

وذه الطريقة يتجاوز الفرد عزلة وجوده بانتمائه إىل شخص أو شيء . األشخاص
  .أو آلة أكرب من ذاته

إىل التجاوز " فروم "  لعملية اهلروب من احلرية، فيشري أما امليكانيزم الثاين  
إن مل يستطع أن يبدع ويرتفع عن مستوى " فروم " واإلبداع، إن اإلنسان حسب 

السلبية واملصادفة يف وجوده، حبيث يصل إىل مستوى التجاوز بأن يكون له دورا 
ذا بعدين عرب عنهما  ودوره االجيايب هنا. اجيايب خيالف عن الدور الذي يلعبه احليوان

أن ال مناص لإلنسان من إرادة " فروم " ويؤكد. باإلبداع والتخريب" فروم " 
التدمري إذا مل تغين إرادة اإلبداع، ومع أن احلاجة لإلبداع تؤدي إىل السعادة، فإن 

  .التحطيم يؤدي للمعاناة واألمل لذات اهلادم واحملطم لآلخرين
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للهروب من " فروم " اليت تعد امليكانيزم الثالث حسب  أما املسايرة االوتوماتية     
، فهذا النوع من املسايرة االوتوماتية "فروم " احلرية  فهي ذات داللة بالغة يف نظر 

تتمثل يف وجود الغالبية من األفراد العاديني يف اتمع احلديث، بوجود هذا العدد 
لعامل، والشخص الذي يتخلى أو اهلائل من العاديني خيتفي التفاوت بني اإلنسان وا

يهجر ذاته الفردية ويصري متوحدا مع املاليني اآلخرين االوتوماتيني ال يشعر باحلاجة 
  .للوحدة والقلق ولكن الثمن الذي يدفعه هو فقدان ذاته واالغتراب عنها

يف أنه كلما " فروم " أما عن فرص اخلالص من االغتراب فتتجسد عند   
وأقدر على خلق عامل إنساين . قرب إىل الواقع وأشد وضوحاكان تفكري اإلنسان أ

يطمئن أن يعيش قيه باملعرفة السترجاع حرية اإلنسان والطبيعة واتمع كلما 
    )20(استعاد حريته املسلوبة 

  :ملصطلح االغتراب" ماركيوز " مفهوم  4- 2-2
، "تقدم دراسة عن إيديولوجية اتمع امل. إنسان البعد الواحد" يف كتابه 

يشري إىل مرض أصاب اتمعات الصناعية املتقدمة، بشقيها الرأمسايل واالشتراكي، 
امسه البعد الواحد، انطالقا من أن التكنولوجيا يف هذه اتمعات تعزز وتطور 
أشكاال جديدة ومبتكرة من الرقابة االجتماعية اليت تسحق اإلنسان كلية وحترمه 

ل القمعية عن حتويل اإلنسان إىل حيوان منتج وتسفر هذه األشكا. من حريته
مستهلك بالدرجة األوىل، إىل حد أنه خينق يف نفسه كل حاجة غري حاجة اإلبداع 

وهذا الواقع ينعكس سياسيا على حركة التناقضات اليت متيل حنو . واالستهالك
التوحد أو الصراع الشكلي، إن كان يف احلقيقة يستبعد كافة أشكال الصراع 

منة يف هذه اتمعات، عن طريق احتواء هؤالء الذين كانوا ميثلون يف ظل الكا
حيث يفلت القمع من . النظم االجتماعية السابقة عناصر الرفض واالحتجاج

من . خارجهم إىل دواخلهم، وتزيف حاجام املادية والفكرية وحتتوى معارضتهم
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عد واحد، وهو البعد هنا يضحي اإلنسان يف هذه اتمعات إنسانا مشيئا ذا ب
املتمثل، املتكيف، املتصاحل مع الواقع، ألنه يفقد قدرته على املعارضة، وحىت على 
جمرد إحساسه باالغتراب، فيما التفكري النقدي هو أهم ما مييز اإلنسان احلر الذي 

  .ميتلك اجلرأة، القوة على أن يقول ال يف وجه النظام القائم
نصف أبله، حسن " ماركيوز " ا وصفه واإلنسان ذو البعد الواحد كم

التغذية، فج يف عواطفه، فقري يف عالقاته اإلنسانية، دمية سوقية، يسيطر عليه اخلداع 
  " .من ميالده إىل وفاته 

  ":إميل دوركامي " مفهوم االغتراب عند  2-2-5
يتوقف على فكرة تفكك القيم " إميل دوركامي " مفهوم االغتراب عند   
وقد . االجتماعية والثقافية، وفقداا السيطرة على السلوك اإلنساين وضبطهواملعايري 

مت ذلك يف أوروبا نتيجة الثورة الصناعية وما رافقها من ازدهار الروح الرأمسالية 
" إميل دوركامي " وإضعاف القيم واملعايري التقليدية، وهذا ما يسمى يف مؤلفات 

   ANOMIE..باال نومي
" الدوركاميي " صلب املفهوم   ANOMIE."  االنومية " يعترب مفهوم    

لالغتراب، ويشري هذا املصطلح إىل حالة تدهور املعايري اليت تضبط العالقات 
ما . االجتماعية، فتنشأ عن ذلك أزمات حادة بني عدة فئات متنافسة أو متناحرة

وية وسائل إذ تستعمل الفئات الق. يهدد اإلحساس بأمهية التضحية يف سبيل اموع
ما يهدد التماسك االجتماعي . غري عادلة يف فرض إرادا على الفئات الضعيفة

  .بالوصول حىت إىل درجة التفسخ والرتاع
بني ظاهريت االنتحار والوضع االنومي يف حماولة " دوركامي " ولقد ربط   

ن حتل لتحليل أمراض تفسخ اتمع حبيث تتعطل القيم واملعايري التقليدية من دون أ
من هنا اهتم يشكل خاص بأنواع االنتحار يف . حملها قيم ومعايري جديدة فاعلة
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فأمساها بأمساء . سياق التطورات االجتماعية يف أوروبا بعد الثورة الصناعية
هناك مثال ما أطلق عليه تسمية االنتحار األناين نتيجة عدم اندماج الفرد . مسبباا

اعتراف الفرد أو اجلماعات والطبقات مبا هو أعلى من يف اتمع أو االنتماء، وعدم 
وقد انتشرت هذه الظاهرة يف اتمعات اليت تؤله الفردية ومتارس . الذات اخلاصة

املنافسة واألنانية، وتستعمل خمتلف الوسائل شرعية كانت أو غري ذلك لتحقيق 
اليت تشهد تطورا  وهناك االنتحار االنومي الذي يكثر يف اتمعات. املطامح اخلاصة

فتفقد القيم واملعايري . سريعا، وشامال يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  . التقليدية قدرا على ضبط السلوك والرغبات واملطامح الذاتية

ففي تشخيصه إلمراض اتمع احلديث يرى أن االغتراب عن اتمع ال   
  ) 22.(مل نعد نعرف حدود حاجاتنا الشرعيةيعود إىل صعوبة سد حاجاته، بل ألننا 

املالحظ  أن هذا العرض لوجهات النظر السابقة جيعلنا نشري إىل أن استخدامات    
  .لفظ االغتراب قد تعدى بني فقدان السيطرة أو الالمعىن أو الالمعيارية

ي أما عن فقدان السيطرة فهو املعىن الذي تقوم عليه كثري من الدراسات والذ       
" ماركس " ، "هيجل " يشري إىل سلب احلرية، واملعرفة والذي أكد عليه، كل من 

فهم يعرفون االغتراب كما رأينا يف سياقات فقدان ".ماركيوز " و" فروم " و
" فهيجل " السيطرة مبا يعين أن اإلنسان يكون حمكوما بواسطة إبداعاته ووسائله، 

لفعل اجلماعي وما يترتب عليه من يربط فقدان السيطرة بسلب معرفة الذات با
للعمل، الذي هو نتاج العامل، " ماركس " سلب الذات يف الوقت الذي ينظر فيه 

باعتباره خمرجا عنه، يتحكم يف وجوده ويتعارض معه كقوى مستقلة ذاتيا، وبذلك 
  .يشري فقدان السيطرة لسلب احلرية واالنفصال من خالل خضوع هذا العامل
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م الثاين هلذا املفهوم كما أوضحنا فيربز يف انعدام الكامل أما عن االستخدا  
يف استخدامه " دوركامي " وهذا ما جيسده . أو التصدع يف انساق الضبط والتنظيم

  .لتعين حالة الالمعيارية على املستوى االجتماعي" االنومي " ملصطلح 
الرتعة بقي اآلن أن نشري إىل االستخدام الثالث والذي يتجسد يف أعمال   

الذين . وغريهم" سارتر " و "هيدجري " و" كري كيجارد " الوجودية من أمثال 
  .أشاروا إىل خربة اإلنسان املتعلقة بالقلق والوحدة والتربم واليأس وضياع املعىن

إن فالسفة الوجودية يؤمنون أنه مبقدرة اإلنسان أن يقرر مصريه بيده، ما 
يعين أنه البد لإلنسان أن يتحرر من وهذا . دام هو وحده الذي يشكل وجوده

األوثان التقليدية والقيم العتيقة، لكي يعلو على نفسه حنو مثال اإلنسان كما ينبغي 
  .أن يكون

ينصب اهتمامه على الوجود الذايت لإلنسان ال " كري كيجارد " جند مثال 
وأهم خاصية هذا الوجود يف تقديره هي الصراع والتوتر . الوجود بصفة عامة

أما . بني املتناهي والالمتناهي واليأس واألمل، والقلق والطمأنينة.والتمزق الداخلي
ذلك الذي هو يف حاجة دائما إىل اآلخرين يف وجوده ويعتمد دائما على اآلخرين، 
فهو يف احلقيقة يهبط بنفسه إىل أدىن مستوى، إذ يعترف بأنه وحده ليس 

حياة اموع أو احلشد اليت هي حيمل على " كري كيجارد " ذا جند .موجود
تنازل عن الوجود احلقيقي من أجل االندماج يف حقيقة موضوعية ينعدم فيها 

  .الشعور باحلرية
قضية االغتراب من خالل نقده لضياع " كري كيجار " ذا التناول يتناول   

ته انفصال اإلنسان عن ذاته، أوعن غايا.الفرد يف داخل احلشد وفقدانه لتفرد وحريته
إن عبودية . األساسية، قد نتج عن ارتباطه بعامل غريب يسري على وترية واحدة
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اإلنسان حتدث بسبب خضوعه لالمتثال، بسبب ختليه عن حريته الشخصية ليضعها 
  .حتت تصرف اآلخرين على حنو يؤدي إىل ضياعه يف القوة اهولة أو اجلمهور

حبريته يف مقابل الطمأنينة الزائفة  وهكذا فإن اإلنسان احلديث عندما يضحي        
للجمهور، فإنه يفقد ذاته كإنسان، ويصبح ذلك الفرد الذي مل يعد ينتمي إىل ذاته، 
فاالغتراب حسب هذا املفهوم هو الوجود الزائف الذي خيتبئ وراء اجلموع وهو 
هروب من املسؤولية، ومن عبء احلرية، ويطغى عليه عقل اجلماعة، فريدد ما يقوله 

حلشد أو اجلمهور وذا فإن الفرد يذوب يف اموع معتمدا على أن احلقيقة تكون ا
ويف ذلك إلغاء للوجود املنعزل، فهو مرادف . يف السري مع القطيع أو اجلمهور

  .للوجود األصيل، إنه الوجود القادر على حتمل العزلة والقلق وممارسة احلرية
إلنسان يف احلشد وذوبانه يف هو ضد ضياع ا" كري كيجارد " وبذلك جند   

اجلماعة، وهو يرى أن اجلمهور ما هو إال قوة منحطة، غوغائية، ويصفهم بالدمهاء 
وينادي بالعزلة وجيعل منها الطريق األوحد السترداد اإلنسان . أو ائم بشرية

لذاته، وجترده من العبودية، ويرى أن الفرد كل فرد يف أعماق فرديته منعزل على 
ومن مث فهو بنظر إىل أي نوع من أنواع االحتاد واملشاركة على أنه ديد  اآلخرين،

فاإلنسان الذي يندمج يف أي قوة أخرى، سواء قوة اجلمهور . لتفرد وحرية الفرد
  ).23(أو النظام السياسي أو غريها، إمنا بفقد إنسانيته ويغترب عن ذاته

ل مفهوم ، وأبعاد بعد أن استعرضنا وجهات النظر الغربية والعربية حو  
  .االغتراب، يبقى لنا اآلن أن نسال، هل من قواسم مشتركة بينهما ؟

هو كل ما . األكيد أن مفهوم االغتراب يف الواقع العريب البارحة واليوم  
أشارت إليه النظريات الغربية إال أنه أكثر بكثري، على أساس أنه واقع مغترب 

ته احملرومة واهلشة إىل كائنات عاجزة ال خباصة طبقاته وفئا. بالكامل حييل الشعب
عاجزة يف عالقاا بالدولة واألحزاب . تقوى على مواجهة حتديات العصر
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واملؤسسات العائلية والدينية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة 
تسيطر على حياته وال يسطر هو عليها، ويعمل يف خدمتها وحلساا أكثر ما تعمل 

خدمته وملصلحته،حىت جيد اإلنسان نفسه مضطرا إىل التكيف مع واقعه بدال من يف 
االنشغال بقضايا اإلصالح والعمل الثوري على تغيريه، واىل االمتثال للسلطات 

  .املهيمنة على حياته بدال من اختاذ املبادرات اجلريئة على التفرد واإلبداع
التفكك االجتماعي والثقايف والسياسي، وتتصل حبالة االغتراب هذه مشكالت      

وتدهور القيم، والتبعية، والطبقية والطائفية، والسلطوية، فتسود عالقات القوة 
  .والرتاع بدال من عالقات التعايش والتضامن والتفاعل احلر واالندماج الطوعي

______________________  
  :اهلوامـش واإلحاالت 

،  1993مؤسسة الشباب اجلامعية، اإلسكندرية،من منظور علم االجتماع، نظرية االغترابالشتا، علي، ) 1(
   3 -1ص، -ص

 –، ص 2003دار غريب، القاهرة،  ، دراسات يف سيكولوجية االغتراب،حممد خليفة، عبد اللطيف) 2( 
  .  25 – 21ص ،

  9 -7ص، -ص الشتا، علي، مرجع سابق،) 3(
  . 24 – 20ص،  –شتا، علي، نفس املرجع، ص ) 4(
  .30 – 27ص ، –حممد خليفة ، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ) 5(
، دار اإلنسان املعاصر بني غروب احلضارة واغترابه، دراسة يف جدلية اخلوفحسني اجلابري، علي، ) 6(

  .60،  59، ص ، ص، . 2005، 01جمدالوي للنشر والتوزيع ، األردن، ط
ص،  -، ص01ط. 1988، ، دار اجليل، بريوت ، غترابابن ماجة وفلسفة االالفيومي، حممد إبراهيم، ) 7(

58 – 72. 

: ، بريوت2افت التهافت،ط: للمزيد من التفاصيل والشروحات ، يرجى االطالع ، القرطيب ابن رشد* 
  2003دار الكتب العلمية،

، ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة، البحث يف املعقول يف الثقافة العربية، رؤية نقديةألعرايف، عاطف، ). 8(
  . 2004، 66 - 64ص،  –،  ص 01ط
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، مركز الوحدة العربية، ابن رشد، سرية وفكر، دراسة ونصوصعابد اجلابري، حممد ). 9(
  20، 152-136ص،  -،ص02بريوت،ط

  .107 -104ص،  -الفيومي، حممد إبراهيم، مرجع سابق، ص) 10(
، ، مركز دراسات يف الثقافة العربية، متاهات اإلنسان بني احللم والواقعاالغتراب بركات، حليم، ) ) 11(

            36،ص،2006، 01العربية ، بريوت، ط،
، دار الصفاء  الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية،اء الدين السيد عبيد ماجدة، ) 12(

  . 57- 49ص ،  –، ص  2008، 01للنشر والتوزيع، عمان، ط
).13 (FREUD ; LE MOI ET CA IN.ESSAIS DE PHYCHANALYSE. TR               

JANKELENTCH.. Ed. POYOT. PARIS. 1981,P ,250       
، دار املنهل اللبناين للطباعة، بريوت، اإلنسان املعاصر يف التحليل النفسي الفرويديعباس ، فيصل، )  14(

              575 - 572ص،  –، ص  01،2004ط، 
 . 42 – 39ص ،  –حممد خليفة ، عيد اللطيف، مرجع سابق، ص ) 15(

، 01،2008، دار املنهل اللبناين، بريوت، ط، االغتراب، اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، عباس، فيصل) 16(
    . 28 – 24ص،  –ص 

 : 1966, P, 34 - CARAUDI.R. LA PANSEE DE HEGEL. Ed. BORDAS. .  PARIS17  
  .37،،ص ،  2006بركات، حليم، مرجع سابق، ) 18(  
 )19(FROMM. LA CONCEPTION DE L HOMME CHEZ MARX. Ed. PAYOT.   PARIS.1997. 

,P , 79 

  . 153 – 141ص ،  - شتا، علي، مرجع سابق، ص ) 20( 
لثقافية، سعد هجرس، دار أويا للطباعة والنشر والتنمية ا: ، ترمجةمدرسة فرانكفورتبوتومور، ) 21(

   171، ص، 2004). 02طرابلس، ط
 .44،ص، 2006بركات، حليم، مرحع سابق،) 22(

  . 295، ص، 2008، .مرجع سابق: عباس) 23(
  :املراجــــــع 

  .1993.مؤسسة الشباب اجلامعية: اإلسكندرية نظرية االغتراب من منظور علم االجتماع،الشتا، علي،  -1
مكتبة الثقافة : ، القاهرة01، طول يف الثقافة العربية، رؤية نقديةالبحث يف املعقألعرايف، عاطف،  -2

  .2004الدينية، 
  .1988دار اجليل، : ، بريوت 01، طابن ماجة وفلسفة االغترابالفيومي، حممد إبراهيم،  -3
: ، عمان01ط الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية،اء الدين السيد عبيد ماجدة،  -4

                                                                                                                             2008صفاء للنشر والتوزيع، دار ال



 2012أفريل / 09العدد  –فصلية دولية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

315 
  

مركز : ، بريوت01، طاالغتراب يف الثقافة العربية، متاهات اإلنسان بني احللم والواقعبركات، حليم،  -5
                                                                                                                                 2006.لعربية، ا.دراسات

دار أويا للطباعة والنشر والتنمية : ، طرابلس02سعد هجرس، ط: ، ترمجةمدرسة فرانكفورتبوتومور،  -6
                .                                                                                                                            2004الثقافية، 

، 01، طبني غروب احلضارة واغترابه، دراسة يف جدلية اخلوفاإلنسان املعاصر حسني اجلابري، علي  -7
  .2005دار جمدالوي للنشر والتوزيع، -: األردن

  .2003دار غريب، : القاهرة ، دراسات يف سيكولوجية االغتراب،حممد خليفة، عبد اللطيف -8
ة العربية، مركز الوحد: ، بريوت02، طابن رشد، سرية وفكر، دراسة ونصوصعابد اجلابري، حممد  -9

  الثقافة الدينية.2001
دار املنهل اللبناين : ، بريوت01، ط، اإلنسان املعاصر يف التحليل النفسي الفرويديعباس ، فيصل،  -10

    2004والنشر،.  . للطباعة 
  .2008دار املنهل اللبناين، : ، بريوت01ط، االغتراب، اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، عباس،فيصل -11

 12- CARAUDI.R. LA PANSEE DE HEGEL. Ed. BORDAS. . PARIS.1966  
  -13        FREUD ; LE MOI ET CA IN.ESSAIS DE PHYCHANALYSE. TR   

               JANKELENTCH.. Ed. POYOT. PARIS. 1981.          
        14-  FROMM. LA CONCEPTION DE L HOMME CHEZ MARX. Ed. PAYOT.  

PARIS.1997.  
  

*** 
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                                        جدلية العالقة بني احلداثة والتصوف يف الفكر اإلسالمي 
  )وانتقادات يف النتائج  قراءة يف التصورات(                     

 

 اجلزائر -األغواط جامعة   - كلية العلوم اإلنسانية  -  ناجم موالياألستاذ 
  

  : متهيد
إذا كان هناك رأي سائد بأن األخذ بالتراث ال ينتج عنه إال التقليد والعجز         

فإن البعض اآلخر يرى أن سبب التقليد ليس حكرا على السلفيني بل , عن التجديد
فأن , أنه أشنع لدى احلداثيني؛ ألنه إذا كان أولئك يقلدون املتقدمني وتراث قومهم

هؤالء يقلدون املتأخرين وتراث غريهم؛ رغم اعتقادهم بأن احلداثة والتقليد ضدان 
 .ال جيتمعان

واحلداثة العربية تقوم على تصور زمنيا يؤول إىل جمرد نقل احلداثة يف صورا        
وهذا على أساس أن التقدم العريب يقتضي اللحاق بالركب , الشائعة يف الغرب

وعلية يرى بعض الفالسفة واملفكرين العرب نذكر منهم هنا املفكر املغريب , الغريب
وحتقيق , التحرر من هذه احلداثة املقلدة الذي يرى أن شرط" طه عبد الرمحن"

احلداثة املبدعة هو اخلروج من ضيق حداثة الزمن إىل سعة حداثة القيم؛ أي اخلروج 
وهذا ما , من واقع احلداثة يف تطبيقاا الغربية إىل روح احلداثة يف قيمها االجتماعية

جودة يف واقع احلداثة واقع احلداثة اليوم عبارة عن نقل للحداثة املو«: قوله عرب عنه
ونكون مبدعني للحداثة بواسطة , وهذا النقل ليس فيه ابتكار وال مجال, الغربية

  .»التفريق بني واقع األشياء وروحها
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الشيء الذي جعل معظم املفكرين والباحثني يرونه مطلبا ال يتحقق خارج دائرة    
واليت , لقيم الروحيةالتصوف الذي تتجلى فيه جمموعة من املبادئ اإلنسانية أو ا

وعليه املقصود باحلديث هنا ليس فقط اجلزائر أو  -ميكن أن يتشارك فيها اجلميع
املغرب بل كل دول املغرب العريب والعامل عموما واجلزائر على وجه اخلصوص من 

؛ -خالل كل الطرق الصوفية اليت ال متت لآلخر البعيد عن كل ما هو روحي
يف عصر , هوية اإلنسان يف بعدها الغائي واحليايت واليت يعاد من خالهلا تشكل

منذجة , صدام القيم, حرب القيم: (سادت فيه عناوين ومفردات وتصورات مثل
أو اوي معاين , احتضار األخالق, فقدان املعىن, شيوع العدمية, القيم

مما جعل هوية اإلنسان مهددة يف مستواها البيولوجي ومستواها , ...)االهتداء
وتفصيله وفق , إذ مت تشكيل اإلنسان من خالل نظام احلضارة املعاصرة, يفالثقا

مقاساا وفلسفتها واليت من أهم خصائصها؛ إسقاط البعد الغائي يف الكون واحلياة 
  ".عصر موته"أو " عصر هزمية اإلنسان"إىل درجة إن بعض املفكرين يسمونه 

  :ى مجلة من التساؤالتويف مقدمة هذا املداخلة سنحاول اإلجابة عل      
وأين تكمن حتوالما عرب , "احلداثة"ومصطلح , "التصوف"ما معىن مصطلح  -

  التاريخ؟
  أين تتجلى مكامن احلداثة يف الفكر العريب اإلسالمي املعاصر؟ -
  فيما تتمثل نقاط العالقة اجلدلية بني التصوف واحلداثة؟ -
قوف عليها من خالل دراسة ماهي أهم االنتقادات واحللول اليت ميكن الو -

       وعالقتهما بالفكر العريب اإلسالمي؟   , مرحليت احلداثة وما بعد احلداثة
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  :التأثيــل املفـاهيمي
جدلية العالقة بني   :وإذا كنا قد حددنا عنوانا هلذه املداخلة املوسوم بـ       

وانتقادات يف ...قراءة يف التصورات( احلداثة والتصوف يف الفكر العريب اإلسالمي 
فإن االشتغال ذا العنوان يتطلب منا أن حندد يف البداية مصطلحا ته , )النتائج 

األساسية؛ واليت التزمنا يف حتديدها مبصطلحني أساسيني لضرورة تداوهلما يف مقدمة 
    ".احلداثة "و "التصوف: " اخلة؛ و مها مصطلحهذه املد

  ):التصوف(مفهوم  -1
 ) Mysticusويف الالتينية  - Mysticويف اإلنكليزية  - Mystiqueيف الفرنسية (   

 : جنيالوجيا  –1-2

  ) MYSTICISME , MYSTIQUE(  :يف اللغة الفرنسية  -أ
هو املعرفة على " أنه  هو املقابل للمصطلح الصوفية، له عدة مفاهيم منها         

حسبها يوجد ترتيب للحقائق فائقة الطبيعة اليت ال تستطيع الوصول باإلدراك 
حالة سيكولوجية " كما أنه أيضا " الغريب للتجربة املؤدية إىل املعرفة العقالنية 

  ".للذين هلم احلس بالدخول مباشرة يف عالقة مع الرب 
مضاد للعقل يرفض الذكاء و املالحظة، و هو املعرفة أو اإلميان : " مبعىن آخرو 

  1".يقوم على اإلحساس و اخليال 
جمموعة اإلميانيات الدينية أو الفلسفية، : "  كما جندها يف قاموس آخر تعين 

اليت عن طريقها يتوصل اإلنسان إىل مستوى الكمال، هذا األخري يتمثل يف نوع و
يت ميكن أن تتيح عملية إحتاد من التأمل يوصل صاحبه إىل املستوى الوجدانية ال

 2).اإلله(اإلنسان بربه 

 .أو التبصر الروحاين اخلاص باإلنسان, املفهوم هنا ال خيرج عموما على أنه التأملو
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  : يف اللغة العربية  - ب
ألن الصوف كان منذ , أن كلمة التصوف و صوفية مأخوذة من الصوف  

كما أنه علم يعرف به كيفية السلوك إىل  3. زمن قدمي اللباس الغالب على الزهاد
حضرة ملك امللوك، و تصفية الوطن البواطن من الرذائل و حتليتها بأنواع الفضائل، 
أو غيبة اخللق يف شهود احلق أو مع الرجوع إىل األثر فأوله علم و وسطه عمل و 

  .آخره موهبة
و من والصوفية اسم مشتق أما من الصفاء ألن مداره على التصفية، أ  

ألن الصوفية , الصفة ألنه اتصاف بالكماالت، أو من صفة املسجد النبوي
كما هو مشار  - متشبهون بأهل الصفة يف التوجه واالنقطاع     أو من الصوف 

ألنه جل لباسهم الصوف تقلالً من الدنيا وزهداً فيها اختاروا  ذلك  -إليها سابقاً 
أن هذا االنشقاق أليق  -عجيبة احلسين و حسب رأي ابن - ألنه كان لباس األنبياء 

لغةً و أظهر نسبة؛ فيقال تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقنص إذا ليس 
  4. القميص والنسبة إليه صويف

  :و يف االصطالح  -ج     
أو , طريقة روحية دينية: الصوفية أو التصوف« " :خليل أمحد خليل"قال   

ة اتصال مباشر بني الروح و املطلق، إن املعرف: مذهب فلسفي خاص قوامه القول
دون استعانة بالعقل العملي؛ أما الصوفية مذهب ديين يرمي إىل إحتاد اإلنسان خبالقه 

النظرة «" :حممود يعقويب" ويقول  5.»من طريق التأمل و التوحد و الوجود و الفناء
 التصوفية هي دعوى مشاهدة حقائق األشياء واألمور مشاهدة باطنية عن طريق

  .»احلدس و الوجدان اللذين ال ميكن التعبري عنهما باللغة و التفكري العقلي
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وعن عالقة مصطلح اإلنسان والصوفية بالكمال ال بأس أن نشري هنا إىل       
" مفردة ابتكرها )  Entéléchie( فـ كمال أول : ضبط خمتصر هلذا املصطلح

ل الناشئ من هذا اإلجناز و هو و عرفت يف الالتينية بعبارة املنجز، الكما" أرسطو
    .الشكل أو العقل الذي جيد إجناز قوة ما

القائل يف كتابه " ليبنتيز" عند) Monade( والكمـال األول هو اجلوهر الفرد      
)monadologie , p 18 Leibniz:( »أو , ميكن إطالقه على كل اجلواهر اللطيفة

عيناً و فيها اكتفاء جيعلها مصادر ألفعاهلا اجلواهر الفردية املخلوقة ألن فيها كماالً م
  6.»الداخلية و لآلليات الذاتية الالجسمية إذ جاز القول

التصوف هو األخذ « : قال) م 815/هـ200ت "(معروف الكرخي"أما   
، وقد انتشرت كلمة الصويف يف العامل »باحلقائق و اليأس مما يدي اخلالئق 

  ).م715/هـ156ت "(لكويفأبو هشام ا" اإلسالمي بعد أن قاهلا 
هل هو هندي : ومن املواضيع اليت اختلف فيها الدارسون هي أصل التصوف       

أو رهينة مسيحية، أو هل هو رد فعل لعقلية اآلرية ضد الدين اإلسالمي و 
حضارته يف فارس أو هل هو امتداد للفلسفة اليونانية أم نابع من البيئة العربية 

التصوف اإلسالمي مشتق من قد يكون « : اإلسالمية؟ يقول األستاذ عمرياوي
اليت تعين إله احلكمة، يف حني يقول املتصوفة )   Théosophie( الكلمة اليونانية 

املسلمون إن التصوف مؤسس عن الكتاب والسنة وقائم على سنة األنبياء 
  7. »األصفياء

  : كرنولوجيا - 1-3
احلديث  إذا كان النظر إىل اإلنسان نظرة روحية فأا ليست وليدة التفكري  

  8 .أو املعاصر، ولكن ترتبط مفاهيمها بعمق التفكري اإلنساين
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حيث نشأة الصوفية كحركة رد فعل و نفرة يف مطلع العصر العباسي حينما          
عما الترف و كثر انغماس الناس يف اإلسراف و املالذ من ذلك كله و اجتهوا إىل 

زهاداً مل يكن قد بلغوا من حيث و لقد كان قبله العصر األموي , حياة الزهد
  .التطرف و االجتاه العقلي إىل أن يسمى تصوفاً

  9. والتصوف اإلسالمي نشأ يف بيئة إسالمية مث تسربت إليه عناصر أجنبية         
  : خنتصرها هنا 

الرياضة الروحية وغايتها التأمل الدائم يف اهللا تعاىل : من املذهب اإلسكندراين -
  .س يف حال من الذهول و الوجدحىت تدخل النف

:( تعذيب النفس باإليغال يف التقشف و بالتطرف يف العبادة مثال: من اهلنود -
 ).النرفانا 

والتصوف ذا , انتقلت له كثري من التعابري طريق سفر: من الفلسفة الصينية -
ر السلوك مستم" أو" سفر يف طريق " و لكنه , املعىن ليس أحواالً عارضة لإلنسان

 ".على منهج معني 

و هو شيء موجود يف ( إنتفل إليه عنصران تعذيب النفس : من النصرانية  -
 والتبتل أو, )اهلندوكية 

, وأثر هذا واضح يف املتصوفة البغداديني, )ترك الزواج و ترك السعي يف الدنيا ( 
 والتصوف. وهو خمالف للحياة اإلسالمية برأي أغلب املتصوفة املسلمني أن ذاك

 : نذكرها هنا باختصار 10, اإلسالمي مر خبمس مراحل

 ).رابعة العدوية ( هـ إستمرت عدة قرون 2و  1القرن : مرحلة الزهد  -1

و طريق للمعرفة , هـ كعلم مكتمل 4و  3القرن : مرحلة التصوف اخلالص  -2
 ). احلارث احملاسيب، البسطامي ، احلالج ( بعدما كان جمرد طريق للعبادة 
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القشريي و الغزايل، مذهب ( هـ 5القرن: حلة التصوف اإلسالمي السينمر -3
 ).أهل السنة واجلماعة 

شهاب الدين السهر وردي اإلشراقي، ( هـ7و 6القرن : التصوف الفلسفي -4
 ).حمي الدين ابن عريب 

و قد تكونت الطوائف الصوفية بشكل واسع كاد يعم العامل : الطرق الصوفية -5
وقد اختلفت , له مرتلة بني مريديه) شيخ الطائفة " ( الشيخ "  وأصبح, اإلسالمي

 .الطرق الصوفية باختالف شيوخها

ومن خالل املفهوم اللغوي واالصطالحي ميكن أن نشري إىل املقصود عندنا       
التصوف أو « :وهو كاآليت -يف مقدمة هذا املقال  –من مصطلح الصوفية 

قوامها أن املعرفة اتصال , من األرآء واملبادئطريقة تقوم على جمموعة : الصوفية
مذهب : دون االستعانة بالعقل العملي؛ أو نقول -اهللا - مباشر بني الروح واملطلق

ديين أو روحي يرمي إىل إحتاد اإلنسان خبالقه عن طريق التأمل والتوحد والفناء 
ف التصو"ونطلق عليه , والعمل مبدلوهلا يؤدي باإلنسان إىل درجة الكمال

كون هذا األخري يف مرجعيته الفكرية والعملية ينطلق من السنة " اإلسالمي
 .»والكتاب

  :مفهوم احلداثة - 2
  ) Modernusويف الالتينية  -  Modernويف اإلنكليزية  - Moderneيف الفرنسية ( 
  : جنيالوجيا  –2-1
                    :                                                يف املعىن العام -أ

ومن املرجح أن يكون متيز من وجهة , ينطبق على صفة ما «:باملعىن العام      
  النظر هذه باالنتماء 
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إذا كانت تتميز على تلك اليت " باحلديثة " إىل املعاصرة؛ وميكن وصف أي وقت 
. يهبال حكم على املاضي وبال تفكري ف, الراهنة باالنطباعات, خفة:(أو 11.»سبقتها

 ,R. Eucken, Geistige StrÖmungen de Gegenwart, Section D, §, 2): أنظر
Appendice : «le Moderne»)   

 :                                                                  يف اللغة العربية - ب

 ويراد فه اجلديد ويطلق على الصفات اليت, احلديث يف اللغة نقيض القدمي  - 
الذم؛ فاحلديث الذي يتضمن معىن املدح صفة الرجل املتفتح  تتضمن معىن املدح أو

املدرك ملا يوافق روح العصر من , الذهن احمليط مبا انتهى إليه العلم من احلقائق
  . واملذاهب, واآلراء, الطرق

 املقبل, السريع التأثر, واحلديث الذي يتضمن معىن الذم صفة الرجل القليل اخلربة -
دون اجلواهر العميقة؛ واملعرض عن القدمي مبجرد قدمه ال , على األغراض التافهة

  .خلبثه وفساده
وخري , كما أن القدمي ليس شرا كله, ومعىن ذلك أن احلديث ليس خريا كله     

, وسيلة للجمع بني حماسن القدمي واحلديث وأن يتصف أصحاب احلديث باألصالة
؛ وأن يتخلى أصحاب القدمي عن كل ما ال يوافق روح  واالبتكار, والقوة, والعراقة

  12.واألساليب اجلامدة, العصر من التقاليد البالية

  :                                                                  يف اللغة الفرنسية - ب
  ): Modernity – Modernité: (وحداثة - 
فاحلداثة هي حركة , )احلينونة(أو احلينية  من احلدث وتعين احلضور أو الراهنية -

حركة تباين تعقلن , حركة املسار االجتماعي, التحديث والعصرنة, احلدوث
  .وتعلمن
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أو احلداثة هي غري مسار التصنيع ذاك أن احلداثة يف أوروبا سبقت التصنيع  -
توجد فيما تقدم مسار التصنيع يف اليابان ومل , وتقدمت عليه على املستوى الفكري

  .والعادات حداثة على صعيد االعتقادات
قطع أوروبا مع تعاليم (مع املوروث , علمي وعلماين, أو احلداثة هي قطع معريف -

" : ديكارت"وانفتاحه على العلوم اليونانية والعربية وإعالا بلسان , مثال) الكنيسة
قابلها األصالة وما واحلداثة ت). م16(يف القرن , تاريخ مولد الفرد احلر» أنا أفكر« 

  13.يتصل ا من أصوليات وحركات ارجتاعية
 ):Moderne- Modern(وحديث  -

والذي مل يكن , احلديث واحملدث من األمور واآلراء هو احلديث الطارئ منها -
وهو يستعمل إما للمدح فيدل على تفتح الفكر وإطالعه على ، معروفا وال شائعا

وإما للذم فيدل على الطيش واإلنسان وراء , من التقليد وإعتاقهما جد من املعارف 
والفلسفة احلديثة تبدأ يف أوروبا .  كل جديد يف احلاضر ومن دون تعقد يف املاضي

  ).م14(ويف العامل اإلسالمي يف القرن ) م16(يف القرن 
  ):Modernisation- Modernization: (حتديث -
تعمال الوسائل القدمية لقصورها وتعويضها التحديث يف امليدان التقين هو ترك اس -

ويف امليدان الثقايف هو ترك األفكار القدمية لفسادها , بوسائل جديدة متقدمة
  14.وترادفها والعصرنة, واعتمادها املعارف اجلديدة املتقدمة

  :يف االصطالح - 2-3
  : يف الفلسفة -

من احلداثة الغري الثابت نقطة البداية ز" احلديثة : "يف تاريخ الفلسفة تعين       
أي جيب أن تعارض أي شيء عتيق تتبع بعكس وبدقة أكرب ظهور « :والواضح 
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على أفكار "ديكارت " فكرة أخرى مثل النهضة الفكرية اليت قام ا الفيلسوف 
وما يؤكد احلداثة , »"بعصر التنوير"والذي عرف عصره , "أوغسطني"القديس 

غض النظر عن اخلالفات بني القدماء واملعاصرين؛ وجود تردد يف اجلمالية نفسها ب
أن « " :أبو لينري" أو مع , »احلديث هو احلديث« " :بود لري" والتردد خمتلف مع 

  15. »مشروع احلداثة يعين ما هو املطلوب يف البحث والتقدم 

  16: كرنولوجيا -2-4

, "احلديثة " يا يف البداية كانت تعين حتديد الصفات الثابتة اليت أصبحت تدرجي    
يف أوروبا وحدها؛ حىت لو ) م16(ومع ذلك فإنه ميكن حتديد منشأ احلداثة يف القرن 

التحديث "حىت الدعوة إىل أن , كان التأثر ال حقا أجزاء أخرى من العامل
نتيجة , )وميالد الرأمسالية(؛ وأثار هذا التقارب احلديث للربوتستانتية "االقتصادي

  ". عصر التنوير"وإيديولوجية التقدم وبلغت احلداثة ذروا يف  االكتشافات العلمية
وشروط " مابعد احلداثة "إىل مفهوم " احلداثة " مث تطورت اللفظة من مفهوم      

عامل األخالق أو العادات يف دراسة " ليفي بريل" حيث وفقا "   ما بعد احلداثة " 
وينبغي أن حتل حمل ,  حتكم اتمعسوسيولوجية وإجيابية لكل املبادئ األخالقية اليت

  .       مع اختالف القواعد على القواعد على أن تكون غري مشروطة, النظرية األخالقية
أصبح مستعمل " حديث"لفظ , وانطالقا من القرن السادس عشر امليالدي  -

ويكاد يستعمل دوما , بكثرة منذ القرن العاشر يف املساجالت الفلسفية أو الدينية
انفتاح وحرية فكرية معرفة أحداث الوقائع املكتشفة أو (إما لعيب , عىن ضمينمب

  17.غياب الكسل والرتابة, أحداث األفكار املصاغة
مع , وأحيانا باجتاه عكسي(احلديث يتعارض مع الوسيط , وباملعىن التقين -

يف سنة , هو تاريخ الوقائع التالية لسقوط القسطنطينية" التاريخ احلديث): "املعاصر
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حىت , هي فلسفة القرن السادس عشر والقرون التوايل" الفلسفة احلديثة"م؛ 1453
اسم مؤسسي الفلسفة " ديكارت"و" باكون"أيامنا مع ذلك غالبا ما يطلق على 

                                                                                             18.احلديثة

" أو" حداثة الزمن"ال " حداثة القيم: "املقصود به" طه عبد الرمحن"وعند املفكر      
هي جمموعة  « :ومعىن أن احلداثة أو روح احلداثة , "روح األشياء" ال " روح القيم

وتطبيقا هلا مبعىن ينبغي أن , القيم وجمموعة املبادئ اليت يكون هذا الواقع جتسيدا هلا
وهذا املفهوم يعترب . »اته القيم اليت يعد الواقع تطبيقا هلانبحث عن هذه املبادئ و ه

مبدأ الفردانية (مفهوم مبتذال؛ إذا مل ننقل املبادئ اليت تعرف ا احلداثة الغربية مثل 
إما عندنا , ؛هذه مبادئ روح احلداثة عند الغرب....)وما إىل ذلك, ومبدأ الذاتية, 

ال تقبل : مبدأ الرشد(دئ أخرى هيمبا" طه عبد الرمحن"فقد حدد هلا املفكر
ومبدأ النقد أو , مع تصور التداويل اإلسالمي ويتفق هذا,  وصاية أحد على تفكريك

ويعتربه , التداول اإلسالمي ويف جمال, والذي كان موجود عند املسلمني: االعتراض
حق من حقوق املتلقي إلثبات رأيه ومبعىن آخر القدرة على مراجعة كل شيء؛ 

وال ميكن , أي أن احلداثة من صفاا أا تنتشر يف اتمعات كلها:  لشمولومبدأ ا
وهذه املبادئ الثالث ينبغي أن نأخذ ها كمسلمات يف , )حصرها يف جمال حمدود 

  .مقابل املبادئ أو املسلمات اليت أخذها الغرب إذا أردنا أن نكون حداثيني
عملية «:احلداثة أو روح احلداثة  ":طه عبد الرمحن"ومبعىن آخر يقول املفكر      

وخترج أمورا يندهش هلا اإلنسان , وتبدع, يعين تنشأ اجلديد وتولد, مجالية أصال
  19.»ويتلقاها وكأا تأتيه بقيم جديدة  , اآلخر

  :مكامن احلداثة يف الفكر العريب اإلسالمي 

  :يف القرآن الكرمي -أ
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ركة أدبية وكالمية وعقلية تكمن حركة التحديث يف التصوف اإلسالمي كح   
وجتدد معاين التوحيد احلقيقي عن , نشأت يف اإلسالم من خالل مراحل التصوف

سواء عن طريق اعتياد الزهد أو عن طريق طقوس الوجد , طريق املعرفة أو احلب
« حيث كان القرآن لكل مسلم وللصويف خاصة , املؤدي إىل الغياب عن احلضور

هكذا , »ومفتاح تأمالته الكون, ومرجع كل علومه ,قاموسه اجلامع بال منازع
  20".لويس ما سينون"  قال
فطريقتهم يف , ولقد لعب الصوفية دورا هاما يف تطور وحتديث علوم القرآن   

من املعىن اللغوي البسيط إىل التأويالت املصاحبة للرموز والصور , التفسري شاملة
  21.دون ألن يكون هنا إنكار للمظهر اخلارجي لكلمات القرآن, اإلستعارية

 :يف الفن-2

بري من الطرق الصوفية كالقادرية و الرفاعية عرف التاريخ اإلسالمي عددا ك     
والسهر وردية والشاذلية البدوية والدسوقية واملولوية والنقشبندية والبكتاشية و 

ودالئل احلداثة يف , وقد أنقرض بعض هذه الطرق وبقى البعض اآلخر, اليونسية
بو جامد أ"الفكر العريب اإلسالمي تتضح لنا يف هذا اال مما كتبه حجة اإلسالم 

يف احلديث عن الطرق الصوفية والسماع " إحياء علوم الدين"يف كتابه " الغزايل
لكن يف عصرنا احلايل غالت بعض الطرق يف استعمال . السيما يف الد اخلامس

مما جعل الطرق متيل , هذه الوسائل اليت أنتجها عصر احلداثة التقنية والتكنولوجيا
  .  اعلى الغاية املقصودة من وجوده

وإذا أردنا الوقوف عند بعض الفنانني العرب الذين تأثروا يف فنهم باألبعاد      
, الصوفية من كلمة وحلن وسلوك رغم عدم كوم زهاد أو صوفية مبعىن الكلمة

الذي بذل جهدا كبريا يف إحياء الشعر " بشار بن زرقان"نذكر الفنان السوري 
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, ...)ورابعة العدوية, ابن عريب, ابن الفارض( الصويف من خالل  قصائد 
وموسيقى الشعر احلديث؛ وإىل جانب هذا مجع الفنان موسيقاه بالفن التشكيلي 

  . لتربز لنا العالقة القوية واملنافسة بني التصوف واحلداثة
  :   جدلية العالقة بني التصوف واحلداثة 

  :داثي والتجربة الصوفيةالعالقة بني الشعر احل -أ
وأزكت روح , أن التجربة الصوفية أسهمت يف تفعيل املخيال الشعري     

رغما ما , وفصلت العرفانية على الربهانية واإلشراق على التذكر, الغموض فيه
كرس خطابه الشعري " أدونيس"جيمعهما وهو التمرد على سلطة العقل؛ واملفكر 

 -النص الديين(تحكم يف الوعي العريب سلطة والنقدي لتقويض سلطات ثالثة ت
أن " سفيان زدادقة"لذا يقول الناقد اجلزائري , )العقل السياسي  -النص التراثي

 –عمل بأسلوب قائم على تفكيك اهلوة بني النص والواقع نقدا "  أدونيس"املفكر 
طر ما وأخ -وهذا من منطلق آلية من آليات احلداثة الغربية أال وهي آلية التفكيك

, هو نقله للخطاب الصويف من دائرة اإلهلي إىل دائرة اإلنساين" أدونيس"عمله 
  .  مطوعا إياه لينسجم مع خطاب احلداثة السريالية ومبادئها

إن كل من الصوفية واحلداثة الشعرية تبحثان " منصور إبراهيم"ويرى الباحث     
فاملتصوفة والشعراء استعملوا , منها الدعوة إىل الصفاء والنقاء, عن غايات مشتركة

وذلك للتعبري عن جتارم وأحواهلم ومقاومام كل , اللغة الشعرية اإلحيائية
بل أن التكرار وهو من مميزات , وبذوقه وباتصاله وبانفصاله, مبجاهداته اخلاصة به

  22.الشعر احلديث مسة الزمة يف أوراد الصوفية وأذكارهم
وحبثه املتواصل عن العدل , والشاعر معاناته وقلقه كما أن لكال منهما الصويف    

وترقيه للحظة اإلهلام أو , ولكل منهما تأمله ومكابدته واغترابه ووحدته, واحلقيقة
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ويف كليهما معاناة , بل أن هناك من رأى أن أهل الفن كأهل الطريق, التجلي
  23....داخلية وصراع مع الذات للوصل إىل عمق التجربة

   : ثنائية احلداثة والشعور الديينالتصوف بني - ب

  24 :البعد اإلنساين يف ظل حتديات احلداثة•      
يف الوقت الذي سامهت احلداثة يف إحداث نقلة نوعية يف تاريخ البشرية حيث      

يف , انتقلت ا من مرحلة التفكري اخلرايف واألسطوري إىل مرحلة التفكري العلمي
ونشر اخلواء " الشعور الديين لإلنسان"الوقت نفسه سامهت يف القضاء على 

إلنسان وخلق أجيال ضائعة معىن ومسح هوية ا, الروحي والتفكري املادي لديه
  . للهوية واألخالق أو اهلدف من احلياة

  25: الشعور الديين والتصوف•       
فإذا كان البعض , لقد أختلف الفالسفة واملفكرون حول سبب نشوء األديان      

يرجعه إىل اخلوف فالبعض اآلخر يرجعه إىل الرغبة يف رضي اهللا وحبا له وعشقا فيه 
فإن  ثورة  احلداثة اليت أت التفسري الالهويت للعلم , وها بعبادة األحرارلذاته مس

والكون سامهت يف قيام اادالت الالهوتية العقيمة وزاد األمر حدة األحزاب 
الدينية اليت تشكلت عرب اخلالفات السياسية ومناطق النفوذ االقتصادي والسياسي 

  .     ائل الدينية املرتبطة باإلميانمما أفقد الناس الثقة يف الكثري من املس
وعليه فأن اخلطر الذي تواجهه اتمعات العربية اإلسالمية ال ينحصر يف     

احلركات األصولية أو التعصب الديين بقدر ما ينحصر يف أمراض احلداثة حسب 
يف " جاك دريدا"يف الديار العربية واملفكر الفرنسي " علي حرب"وصف املفكر 

من اللذين نبهوا من خطر احلداثة  على مستقبل البشرية؛ إذ , غربية وغريهمالديار ال
رأوا يف التصوف والعرفان البديل الروحي يف الرد على التنظيمات الدينية املتطرفة 
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واليت فجرت الرأي العام ضد اإلسالم واملسلمني خصوصا بعد أحداث احلادي 
  . عشر من سبتمرب

  :لصوفيةمواقف غربية من احلداثة ا -ج
   26: االجتهاد الروحي وما بعد احلداثة•      

أن القرن احلادي والعشرين سيكون «" : أندريه مالرو"يقول األديب الفرنسي       
" واليت استوحى على منواهلا الباحث اجلامعي الفرنسي , »أولن يكون, قرنا دينيا

ذي ال خيفي وال –باحث متخصص يف دراسة التصوف اإلسالمي  –" أريك جفروا
وهو , "اإلسالم سيكون روحيا أو لن يكون"وقد ألف كتابا بعنوان , انتمائه إليه

يف هذه الدراسة يتجاوز املنحى األكادميي الوصفي والتجربة الباطنية ليقدم مشروعا 
وجتديد أو حتديث مقربة التدين من خالل , إلحياء علوم اإلسالم, كامال و متكامال

ويراه , احملدود" االجتهاد الفقهي"الذي يقدمه بديال من " حياالجتهاد الرو"منوذج 
  ".ما بعد احلداثة"املسلك املالئم حلقيقة 

  : وهذا من خالل التركيز على ثالث إشكاليات جوهرية     
حبرب "أو ما يسميه البعض اليوم , يف التجربة اإلسالمية" قلب القيم: "األوىل -

  ".القيم
ة إخراج التصوف من قالبه الباطين لتطبيع وضعه املعريف تتعلق بإمكاني: الثانية -

ليس عادة لغة " جفروا"فالتصوف عند , داخل احلقل النظري تأويليا وإبستومولوجيا
وإمنا يتأسس على جمموعة من األدوات , رمزية شاعرية حيتكرها خاصة اخلاصة

  .النظرية واملنهجية اليت ميكن أن تصاغ بلغة مفهومة للجميع
تتعلق باملرور من احلداثة الفاقدة للروحية إىل مابعد احلداثة املستعيدة :  لثةالثا -

ليس أول من طرح هذا التصور بل سبقه إليه بعض " جفروا"والواقع أن, للروحية 
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الذي أعترب " جاين فاتيمو"الفالسفة واملفكرين لعل أبرزهم هو الفيلسوف اإليطايل 
  . ديدا للروحية بدل القضاء عليهاأن ايار امليتافيزيقا يدشن أفقا ج

  :      احلركة الصوفية و مابعد احلداثة -د
إن احلداثة األدبية أو اجلمالية ليست أكثر من بدعة ستزول حتما عندما ال       

, جتد من يستهلكها بسب انفصاهلا عن الواقع االجتماعي لألمة العربية اإلسالمية
  : رحلة ما بعد احلداثة أمههاوهذا راجع لغياب عدة أسباب لتأسيس م

  .ظروف التمايز بني الثقافات املتدينة وغريها -
غياب صفوة يف اتمع حتملت على عاتقها مغامرة واإلبداع والتطور بعيدا على  -

  . دائرة العلمنة والتبعية االستهالكية
فية الصراع الذي ختوضه مابعد احلداثة اجلمالية نفسها مع مؤسسات احلداثة الثقا -

ال سيما ما يتعلق بالتاريخ واللغة ومفهوم اهلوية , اليت قادت التحديث األدب احمللي
وهذا ما يعمل على حتقيق  املشروع الصويف الذي أخذ يتغري حتت وطأت ,  الوطنية

  ). وغريها....التقنية –املعاصرة  –العوملة  –احلداثة (الضغوطات املختلفة 
عند الغرب وانعكاساا على التصوف اإلسالمي  منطلقات القراءات احلداثية -هـ

  :والشعر العريب 
وميكن القول إن بداية , كان املتصوفة قادة الثورة اللغوية يف التاريخ العريب    

إىل اليوم يعتربون , انطلقت مع كالم املتصوفة, احلداثة يف تاريخ اللغة العربية
يف األدب املعاصر , احلديثومازال تأثريهم قويا يف الشعر , سادة علم اللغة

ومن , منذ أيام املتصوفني العرب إىل اليوم, ولألسف فعال أنه مل يأت, عموما
جاء وأستطاع أن يفجر اللغة ويتفوق على اللغة الصوفية؛ ومن املتأثر حبداثة اللغة 

  27".عقبة زيدان"كما يسري الباحث " أدونيس"الصوفية الشاعر 
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الصادر " (احلقيقة والسراب"يف كتابه " سفيان زدادقة"ويرى الناقد اجلزائري       
ومن خالل قراءة عميقة ملا يسميه البعد الصويف , )2008-عن دار العلوم ناشرون 

إذ يشر إىل دور هذا الشاعر املؤسس يف إرساء دعائم حركة , "أدونيس"عند 
وتأثره , دة بإرث احلضارة الغربية وفلسفااوعالقته املعق, احلداثة الغربية يف الشعر

ا يبدو واضحا من خالل موقفه القائم على التفكيك املوازن بني الصوفية املشرقية 
كتجربة تسعى إىل جتاوز الشريعة، وبني السريالية الغربية كحركة تعمل على جتاوز 

القائمة على فاألوىل تكرس مبدأ الكتابة الوجدانية , العقل واالنصهار يف احللم
   .والثانية ترسخ مبدأ الكتابة اآللية القائمة على التداعي احلر, الشطح

  :تناقضات احلداثة الغربية -ك
  : أزمة املفهوم•    

مفهوم سوسيولوجيا أو مفهوما سياسيا أو مفهوم تارخييا حيصر « :أا ليست       
أي أا تعارض مجيع الثقافات األخرى السابقة أو , وإمنا هي صيغة التقليد, املعىن

    28 .»التقليدية
  :أزمة الفوضى واالختالف•   

جملة ديوان "رته له نش -يف مقال " كرمي الوائلي" يرى الباحث والناقد العراقي      
أن احلداثة تنطوي ": تناقضات احلداثة العربية " بعنوان  - 2006أكتوبر , "العرب

على قدر كبري  من االختالف اجلذري مع األسس التقليدية للثقافة والفن يف 
, وتعرب احلداثة الغربية على الفوضى الفكرية واحلضارية اليت عمت احلياة  29, الغرب

, فهي ليست أحادية اللغة وال أحادية األصل, احلرب العاملية األوىلواليت جاءت ا 
ونتاج مراحل , وليست مرتبطة مبرحلة زمنية واحدة بل متعددة اللغات واألصول

  30. زمنية متداخلة
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  :مأزق احلداثة العربية -ل
  :أن مأزق احلداثة العربية يتمثل يف ثالثة نقاط أساسية " أدونيس"يرى املفكر •     
الشعور بأن هناك انفصام بني الدارسني العرب وتراثهم الفكري وهذا يشري  :أوال -

يتمثل السياسي يف احلركات املناهضة , إىل بني ما سياسي فكري وفين
وفكريا بالتصورات االعتزالية و العقالنية , )والقرامطة, الزنج, اخلوارج(للسلطة

وحتول فيه اإلبداع , القدمي وجتاوزهأما التيار الفين فقد أبطل .واإلحلادية والتصوف
  31".عملية خلق العامل"إىل جهد إنساين ميارس فيه اإلنسان

جييئنا من , فجميع ما نتداوله اليوم فكريا وحياتيا ...«" :أدونيس"يقول  :ثانيا -
أما فيما يتصل بالناحية احلياتية فليس عندنا ما حنس به حياتنا إال ما , هذا الغرب

وكما أننا نعيش بوسائل أبتكرها الغرب فإننا نفكر بلغة الغرب , بنأخذه من الغر
, اإلشتراكية, الرأمسالية, ومذاهب أدبية, مناهج تفكري, مفهومات, نظريات(من 

, املنطق, القومية, الشيوعية, املاركسية, احلرية, اللربالية, اجلمهورية, الدميقراطية
وهذا معناه , 32. »)السوريالية, الرمزية, يةالواقعية الرومانطق, العقالنية, الدياليكتيك

مبعىن مغتربة عن الواقع االجتماعي , أن جزء من حداثتنا يف جوهره حداثة اغترابية
  .كما هي متعارضة مع التراث األصيل, ومتعالية عليه

مبعىن حداثة خنبة معينة يتداوهلا مثقفني ال " أنتلجنسية"أن هناك حداثة : ثالثا -
يقول املفكر , م بواقعهم إذ ال يعربون عنه وال يؤثرون فيهعالقة ألفكاره

أن هذه الصفوة فئة قلية جدا وغري مؤثرة التأثري «" :حممد عابد اجلابري"املغريب
الكايف يف واقعنا الثقايف، إن الكتاب الذي يصدر بيننا و يؤلفه واحد منا نتداوله 

ف فقط يف شعب يزيد على وال يوزع منه إال حوايل ستة آال, فيما بيننا حنن فقط
  33. »مائة ومخسون مليون
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أن احلداثة نوع من التصوف " أبو يعرب املرزوقي"ويرى املفكر التونسي•     
باعتباره تكريسا , لذا رفض اعتبار التصوف عالجا ألزمة املسلمني, الدنيوي

ا متنافيا مع رسالة اإلنسان كما ذكره, للسلطة االستسالم واخلنوع حلساب القطب
وهذا معناها االستسالم لسلطة , القرءان يف استعمار األرض واستخالفه عليها

والتخلي عن كل عمل , واختاذها وسيطا بينهم وبني رم, خارجة عن املتصوفون
  .  وهو ما يتناىف مع روح اإلسالم, والتفرغ للعبادة فقط

الفعلية (ة أن هناك نوعني من املعاصر: يقول, وعن التصوف وأزمة املعاصرة    
  ):واالنفعالية

  .عندما يعاصر اإلنسان ذاته من خالل املطابقة بينه وبني منتوجه: األوىل -
وهي , حتدث لآلخرين بإتباع املعاصر لذاته واختاذه مثال عليهم اإلقتداء به: الثانية -

  34.يف سياقها العاملي" العوملة"ما يعرف مبصطلح 
يابن أدم ال يزال دينك « :رمحه اهللا تعاىل" حيي بن معاذ " ويقول شيخنا •     

وهذا ما يعكسه }, 4/93:الصفوة{. »متمزقا ومادام قلبك حيب الدنيا متعلقا
  :35" إبراهيم بن األدهم"سلطان املتصوفة رمحه اهللا 

  فال ديننا يبقى وال ما نرقع **    نرقع دنيانا بتمزيق ديننا              
  وجاد بدنياه ملا يتوقع **     فطوىب لعبد أثر اهللا ربه               

  :احلداثة يف ميزان النقد واقتراح احللول
  "طه عبد الرمحن"املفكر : أوال •     
  : النقد -    
وتأسيسا على مذهبه األخالقي ينتقد احلداثة الغربية " طه عبد الرمحن"أن املفكر     

والتقنية مطالبا بقيام نظرية أخالقية جديدة تستبدل السيادة ....وعقالنيتها العلمية 
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فالسيادة على الطبيعة نتج عنها " املسودية لسيد الكون"على الطبيعة مبفهوم 
واليت , نتيجة اإلقصاء أو االستبدال أو االستيالء, األضرار باألخالق الدينية

وراء قطع صلته  انعكست أثارها على النظام العلمي الذي مل يبلغ مراده من
  35.باألخالق

  :احلل -    
يف إنشاء نظرية أخالقية ترتكز على " منتدى احلكمة "يكمن حسب رئيس     

" التخلق"مبدأ " التعقل" وهي نظرية تستبدل وهي نظرية تستبدل مكان ...الدين
اجلالب "التعرف "مبدأ " التنكر"وتستبدل مكان صفة , اجلالب للحكمة املؤيدة

ومبا أن احلكمة املؤيدة ال حتصل إال بترك العمل مببدأ السيادة على , سددةللبصرية امل
وباإلقرار ذه السيادة والدخول يف الشعور حبال املسودية لسيد الكون أو , الكون 

املفضي إىل " التخلق" فقد جاز تسمية النظرية املبنية على , قل حال العبودية له
" التعبد"املسددة بإسم نظرية " البصرية "دي إىل املؤ" التعرف"احلكمة املؤيدة وعلى 

  . احلكيم والتعرف البصري" التخلق"فالتعبد إذن عبارة عن اجلمع بني 
  " عبد الوهاب املسريي"املفكر : ثانيا •     
  : النقد -    
بأن احلداثة الغربية حققت جناحات أكيدة ال ميكن " املسريي"يعترف املفكر     

ولكن سقوطها يف اجلانب املادي املبين على مرجعية فلسفية واحدية , حصرها
وهلذا ...مسوية بني اإلنسان وعامل األشياء والسلع ال عالقة له بقيم اخلري أو الشر

فأنتجت لنا إنسانا , منفصلة عن القيمة بأا«: قائال" احلداثة" "املسريي"وصف 
جديد كل اجلدة عن الشخصية التقليدية؛ فصور اإلنسان الكامنة يف احلداثة 

وهذا أدى لظهور نزعات , »املنفصلة عن القيمة هو الفرد صاحب السيادة الكاملة
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إذ , وال بقيم إنسانية متجاوزة للمادة, معادية لإلنسان ال تعترف بكينونة بشرية
وإلقاء , هذه الرتاعات جرائم مروعة ضد اإلنسان مثل احلرب العاملية  حققت

  .وغريها....القنبلة النووية 
  :احلل -   

واليت , يتجلى لنا يف إنسانية الباحث املصري اإلسالمية يف القيمة املركزية     
جعلت اإلنسان معيارا لقياس التقدم الذي تدعيه احلركة اإلنسانية يف حضارة عصر 

وهذا التجديد يف مستواه الفكري قائم على أنقاض النظرية , داثة وما بعد احلداثةاحل
لكن نظريته قائمة على الوحدوية ال , املاركسية يف نظريتها التجزئية لإلنسان

, التجزئية املتأثرة مببادئ احلداثة الغربية القائمة على الفصل بني اجلسد والروح
أول من حتدث عن " املسريي"ترب املفكر والعاملة على موت اإلنسان؛ وال يع

إذ . وإمنا سبقه يف ذلك العديد من الفالسفة خاصة أعضاء املدرسة النقدية, اإلنسان
وغريهم يف " ... أيريك فروم"و " هابرماس"و " ماركيز"يتقاطع يف طرحه مع 

تشخيص واقع اإلنسان احلديث الذي يبحث عن جوهره وكينونته  الضائعة يف 
  .نية والبريوقراطية والترشيد اآلدايتعامل التق

التصوف الفر نكو "يف دراسة نشرها بعنوان" نوفل بن براهيم"ويقول الباحث     
يبني خطر التصوف الفر نكو ": جذور وحقيقة –أمريكي اجلديد يف املغرب 

, أمريكي العلماين يف املغرب العريب من خالل دعم الواليات املتحدة األمريكية
من خالل مركز البحث املهتمة بدعم التصوف وتكوين دعاته وتدريبهم وتوصياا 

حىت يكونوا يف مستوى مواجهة ما يسمونه باألصولية اإلسالمية مثل مؤسسة 
املعروف بصهيونيته وعدائه " برنارد لويس"وقد اعتراف املستشرق الشهري , "راند"

, )تصوف اإلسالميال(الشديد لإلسالم واملسلمني بأن الغرب يسعى إىل مصاحلة 
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فصل الدين عن (ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة السياسية والدينية وفق ضوابط 
  ). السياسة و االقتصاد(وإلقصاء اإلسالم ائيا عن قضايا ) احلياة

 :خـــاتـمة

فأن احلداثة اليت تتجذر , إذا تعددت طرائق احلداثة يف عصر العلمانية والعوملة     
  يف تراثنا األصيل 

واليت ميكن أن تعيد إحياء وجتديد وتشكيل هوية اإلنسان يف سياقاا املعرفية 
وتترته ا النفس , والفكرية؛ هي طريق التصوف ألن طريقتهم تتم بعلم وعمل

وهذا مامل يقع على يد جل مفكري ومنظري وعلماء , اإلنسانية عن كل الرذائل 
بعد احلداثة على حد سواء عند مفكري العلمانية والعقالنية والعوملة واحلداثة وما 

واملتشبعني باملاديات؛ أو عند مفكري العرب , الغرب املنكرين لكل ما هو روحي
واملستوردين ملا أنتجه هذا الغرب من , املغتربني واملنبهرين بنماذج الغرب اجلاهزة

ة بضاعة فكرية ومعرفية يتم اقتناؤها كألبسة جاهزة لواقع ال يربطها به أدىن صل
  ....).,معرفة, قيم, عادات, دين, لغة(تداولية 

لكن التساؤل يبقى قائم حول جماالت تطبيق احلداثة الصوفية؟ هل تبقى منحصرة   
يف األدبيات الصوفية كالشعر اال الوحيد، أم أنه ميكن توسيعها لتشمل جماالت 

  جنع لذلك؟وإن كان ممكنا فما هي الطرق األ...أخرى كالتعليم، التربية، العمل
  ــــــــــــــــــــــــ

  :اإلحاالت و اهلوامش -
  .فنان ثوري متيز بفكرة التمرد ضد املؤسسة الفكرية والدينية والثقافية القائمة: أدونيس(*) 

1 - Gérard Durozoi-André Roussel, DICTIONNAIRE de philosophie. Nathan. 

Imprime en France par I.M.E 2003 .P . 267.  
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2- La rousse pluri dictionnaire, P. 927. 

  1970، 1فروخ عمر، املنهج اجلديد يف الفلسفة العربية، دار العلم للماليني، بريوت، ط  -3
 .180ص 

عبد احلميد محدان، مكتبة  مد بويل، : احلسين ابن عجيبة، مصطلحات التصوف، أ ع و تق -4
الفاخوري حنا و خليل اجلر، تاريخ الفلسفة العربية،  :و أنظر أيضاً 3ص . 1999، 1القاهرة، ط 

 .1993، 3، دال اجليل، بريوت ، لبنان ، ط1ج

 .103معجم املصطلحات الفلسفية، ص  خليل أمحد خليل، -5

 .155املرجع نفسه،ص 

، ص 2002، مخيسيت سعد، أحباث يف الفلسفة اإلسالمية، دار اهلدى، اجلزائر، دط، راجع -6
 و ما بعدها  24

 وما بعدها 60ص 2001ط، .محيدة عمرياوي،حبوث تارخيية، دار البعث، قسنطينة،د -7

، جملة دراسات "األسس و األهداف " زرا رقة عطاء اهللا، مالمح التيار التربوي  الروحاين،  -8
 .109، جامعة عمار ثليجي باألغواط، ص 2008جوان  09العدد 

: و ما بعدها، أنظر أيضاً  181راجع، عمر فروخ، املنهاج اجلديد يف الفلسفة العربية، ص  -9
، 2عبد الغين قاسم عبد احلكيم، املذاهب الصوفية و مدارسها، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط 

دار حممد تركي إبراهيم، فلسفة املوت عند الصوفية، : ، راجع أيضاً ) 38 – 27( ، ص 1999
  21–19،ص2003 1لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية،طالوفاء 

 ). 33 – 29( فلسفة املوت عند الصوفية، ص  حممد تركي إبراهيم، -10

11  - - DICTIONNAIRE de philosophie . Opcit, pp 115. 

-454(, ص, 1982, بريوت, دار الكتاب اللبناين, 1اجلزء, املعجم الفلسفي, صليبا مجيل -12 
455 .(  
, 1995, بريوت, 1ط,دار الفكر اللبناين, ت الفلسفيةمعجم املصطلحا, خليل أمحد خليل -13
  ).63-62(ص
 . 33ص, 1998,اجلزائر, 2ط, امليزان للنشر والتوزيع, معجم الفلسفة, يعقويب حممود -14
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- DICTIONNAIRE de philosophie, Opcit, pp, 261,26215  
16-Ibid. p.262. 

 .822ص , الالند الفلسفيقاموس   - 18و 17

, )اجلزء السادس, احلداثة(مسارات , طه عبد الرمحن, مالك التريكي, تلفزيون قطر الدويل - 19
  .19/06/2006, قطر ,قناة اجلزيرة الفضائية

: تر, منشورات اجلمل, األبعاد الصوفية يف اإلسالم وتاريخ التصوف, آنا ماري شيمل -20
  .32ص, 2006,  بغداد, أملاين, 1ط, قطبحممد إمساعيل السيد رضا حامد 

  .الصفحة نفسها,املرجع نفسه -21
 .146ص, 1999, القاهرة,دط ,دار األمني, الشعر والتصوف, منصور إبراهيم -22

 .الصفحة نفسها, املرجع نفسه -23

مقال يف ملحق نون جبريدة (, اإلنسان بني احلداثة والشعور الديين, صاحل عبد اهللا البلوشي -24
 .09/05/2011:بتاريخ, عمان, )لشبيبةا

  .املرجع نفسه -25
  . 23:18PM, 23/08/2011, ملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة واألدب -26
, يومية سياسية, يف ملحق ثقايف جلريدة الثورة, التصوف واألدب واللغة, عقبة زيدان -27

 .م 11/1/2011:بتاريخ,  تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر

  .1984, العدد الربع,جملة فصول, اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم احلداثة, حممد برادة -28
, دط, مركز اإلمناء احلضاري, فوزي حسني: تر, احلداثة , مالكوم براد بري: ينظر  -29

 .1995,سوريا

العدد , ولجملة فص, فهومه النظري للحداثةالشاعر العريب املعاصر وم,صاحل جواد الطعمة -30
 .1984, الرابع

ملحق جبريدة الدستور يومية , احلداثة نوع من التصوف الدنيوي, أبو يعرب املرزوقي -32
السنة  15791العدد ,للصحافة والنشر, تصدر عن الشركة األردنية, سياسية عربية مستقلة

  .م 2011حريزان  27هـ املوافق لـ 1432رجب 25االثنني , اخلامسة واألربعون
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سعيد هارون , وشرخ وتعليق, مجع وتبويب, جواهر التصوف, حيي بن معاذ  الرازي -33
  .181ص , 2006,القاهرة, 1ط,مكتبة اآلداب, عاشور

 ).123(ص, سؤال األخالق, طه عبد الرمحن -34

  .الصفحة نفسها, املرجع نفسه -35
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    يف مقاالت 

  األجنبيـةاآلداب واللغات 
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Livre de vie 
 

Harrat  Tidjani - Université de Laghouat- Algérie 
 

 

    Dans l’esquisse de la madeleine de Proust ,et ses 
paperoles d'écrits si dense je me rattrape a long a laine a 
chaque fois pour lui passer hommage de chez Swan a l'autre 
maison maure d'un certain Waciny .le premier a la recherche 
du temps perdu l'autre le mauresque algérien a fleur de peau 
qu'on estime pour sa gloire et sa fleur d’amandier ...merci 
cher waciny 
 
Livre de vie 

des grands ,cette  fois ci il n'est pas question de 
littérature pure ou de romance ou de l'excellence de ce 
royaume qui nous transcende des mille et une images de 
Shahrazade et ce voyage manquant au Maghreb ,ni de 
Proust (1)ou d'un certain Waciny(2),même loin de ce 
podium d'utopie et d'imaginaire loin de (dans les forêts 
de Sibérie ) de sylvain tesson ,dans son refuge au lac 
Baïkal(3) bien rangé par sa persévérance et sa foi de 
connaitre l'existentialisme Par  cet   ornement de lettres  
consonantes des mots et le privilège des belles citations se 
fait l'histoire  de ce monde et l'humanité et sa philosophie 
de l'ecrivance par sa ruée comme ce vicyre venant de 
chine et ses soixante-dix chameaux en quête de vérité et 
d'erudisme ,et l'autre sur (la route de l'encens) de Kate 
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humble(4) la journaliste britannique et son miracle 
passage et de pleur  de peau si affectant d'une rose des 
sables voulant franchir les pas des pharaons des larmes à 
l'écoute de la prière du grand dieu ALLAH une 
grandiosité au yeux bleu turquoise une beauté et une 
divinité .revenant à cette rive de bonheur et de( fleur 
d'amandier )  de Laredj ,un nom qui mérite le détours 
vers son (féminin  du mirage *),et s'il vous plaît faire 
l'enchantement des grands de la littérature française (A  
la recherche du temps perdu*) de Marcel Proust dans la 
luxure de l'espérance et la sédition des grands écrits et 
des belles et savoureuses lectures , j'aimerais bien vous 
faire le tour d'horizon dans l'alchimie de la pédagogie 
contemporaine ,dont l'histoire nous faits siffler l'agréable 
biographie d'un grand de ce monde du vingtième siècle 
écouler un adepte de la théorie du projet très conjuguée 
par sa réussite et son idée  Freinet célestin : 

Pédagogue français né à Gars Alpes-Maritimes 
1896-1966 

Il a développé une pédagogie fondée sur les groupes 
coopératifs et sur l’imprimerie au service de l’expression 
libre des enfants. 

  et qui par son emblème fait et reflète toute une 
consécration d’un personnage d’antan qui a vécu toute 
l’amalgame d’une société et l’ironie de son sort, plein de 
paradoxe et de mépris surtout dans un temps qui faisait 
le temps des années vingt entre autres la période cruciale 
des guerres et conflits. 
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Histoire très émouvante par ses séquences de 
bouleversement et de transition d’une ère de civilisation 
européenne son héroïne véridique c’était un homme ni 
érudit ni philosophe mais un visionnaire hors-normes 
voulant changer la tradition dans l’ensemble 
pédagogique, avec une vocation libérale en investissant 
l’interlocuteur, cet élève, dans son sens de progression et 
élévation un potentiel chargé de volonté et d’amour pour 
le besoin moral. 

Il était soldat, mais par suite de son humanisme un 
altruisme caché en lui d’enseigner et sa perception de 
l’idée évocatrice et innovatrice des choses lui investit 
dans le Sophocle de l’école pour donner existence a son 
envie, et s’être utile pour former l’homme, être chère pour 
façonner la vie tout simplement. 

Une autre vision du bon sens ,et de contourner la 
guerre et ses faits de malheurs qui en  engendre entra 
dans la boucle de professer et  d’embellir à sa façon tout 
un système et de construire son désir pour marquer ses 
ambitions, et ses concepts ,un bolcheviste dans cette 
image de sa personne que les autres lui infligent , un 
provocateur par son caractère de Breton même par son 
temps ou se dessine cette profession plus beau métier du 
monde , une signification dévie par le ton des mentalités 
sous développées un « crève la faim » s’entend sachant 
que les livres d’histoire nous révèlent en 1914 se donner 
la peine d’habiller le tablier de maitre c’était contraint 
d’embrasser la misère et la vie de simplicité . 
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Par tous les formes de vivre , nul ne peut croire 
comme cet éclaireur chevronné de volonté de fer , avec 
une combativité incomparable ,devint même acharné et 
brutal défiant tout obstacle pour façonner son idée et la 
faire naitre dans un monde ou les moindres s’emmêlent et 
font leur règne , ces gens vulnérables par leurs ignorance 
et idées mal perçus guider par l’influence des hommes 
d’église , tous ces dérives ne laissent pas àFreiner 
Célestin  le doute mais lui encra à chaque instant que par 
sa vision il fit le protagoniste dépassant de loin ses pairs 
dans l’institution des nobles dans la professorat et la 
nouvelle  didactique, l’essayiste à sa façon  d’un siècle de 
résurrection des formes d’idéologie symbole de libéralisme 
et de bonne compatibilité scientifique une autre pierre  du 
destin au chevet  d'une nouvelle Europe très déterminée 
à cette France et à son chevron technologique . 

Mais l’histoire marquera ce pionnier de l’Europe 
d’après –guère ;et ce génie avec son invention de 
l’imprimerie d’école ou fut décliné toute forme classique 
de livre manuel , malmené par les idées et le marasme qui 
faisait son roi , c’était une période ou l’innovation n’a pas 
de place pour laisser à ce rituel de pédagogie ancienne , 
l’enseignement fermé à la stagnation et le laxisme dans 
une société qui vient de connaitre les torts et la déferlante 
des grands événements , Alors pour Freinet ce 
propulseur de bon sens et par sa vision libre pour 
« l’école des peuples » et pour tous une conception très 
engagée dans la pédagogie ingénieuse sans limites , 
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preuve qui laissa ces gens impressionnés, même le 
premier livre de vie intitulé «  les remparts » des 
séquences d’où ces élèves l’ont façonnés a chacun par  sa 
vision des choses , à travers de belles histoires raconter et 
interpréter par des styles peu accommodés mais réussi 
parce qu’il reflètent toute une envie d’écrire par le cœur 
et de franchir ce pas de mouler sa personne par soi-même  
, la d’ailleurs une autre dimension dans la matière 
d’enseigner, et enfin libérer l’instinct contre toute 
contrainte et faits de routine maladive qui tue toute âme 
progressiste. Alors par ses séries « Livre de vie » il 
franchi toutes les frontières et débuta pour lui une 
reconnaissance mérité à travers ses liens épistolaires 
d’école de tous les recoins de la métropole et même 
d’Amérique et surtout de Russie devient alors célèbre 
comme tout, un rêve lui sourit et lui enchaina par suite 
d’un temps d’agitation et de bouleversement, son mariage 
pour Elise (5)une autre collègue dans la profession venu 
de loin pour le réconforter elle qui  s’est déplacé pour  
venir à lui, émerveillée par son travail typique et idéal lui 
consacra amour et admiration . 

Mais les choses ne fait pas la rose pour Freinet, il 
fit dans son village une cible de complots et de 
conspirations par les gens de son entourage, l’homme qui 
a tant donné pour éduquer et enseigner les anges du 
village tant aimé, quel prix pour cet homme, alors parce 
qu’il veut changer la norme dans un monde brisé par une 
mentalité conservatrice devenue malheureusement 
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dénudée de son âme créatrice pas de place pour une école 
laïc ou chante toute forme d’insurrection contester. 

On est au porte de la 2iémeguerre mondiale et 
Freinet convaincu mais pas désespérer de son imaginaire 
et de sa pensée, pour franchir tout muraille et créer l’école 
des peuples, alors par suite d’événements et son exil forcé 
de mutation comme directeur d’école dans un autre 
village, il prit le choix d’arrêter ce métier par faute de 
sauver son honneur d’homme de savoir et de principe. Le 
rêve émergea, une école privée dans son horizon 
commença son projet de bâtir avec ses bénévoles de son 
temps d’amis et d’écoliers fut alors naitre la première 
pierre d’école privée dans l’histoire qui se souviendrait , 
d'un certain Freinet cet homme de caractère et de forger 
pour l’humanité et l’histoire la formidable épopée d’un 
lettré tout simplement pas évident parce qu’il porte en lui 
ce révolutionnaire inégalé et son droit de vivre son amour 
fou d’instituteur et de croire en sa conception libérale et 
entretenir le foisonnement que compte chacun en lui-
même , le faire sortir dans le monde de la créativité et de 
l’essai de la langue fait par son amour altruiste de 
l’homme pure , l’usage de l’espéranto dépassant de loin 
son temps et  le cercle de Prague qui d'ailleurs a su 
donner ce parlé en le  propageant au de-là des esprits 
enfantins de son village, porte pour lui une autre réussite 
et une victoire proche de son sens universel , enfin une 
nouvelle ère qui s’affiche dans le file de la  raison 
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linguistique en même temps défié de toute nature 
l’égoïsme humain et reformer le matérialisme aveugle. 

  
Ce fut après tous ces hauts et ces bas de la vie des 

années noires de cette partie du monde qui s’est 
contaminée par la destruction morale et physique et le 
chant de mortier de tout un temps laissant le ton pour les 
irresponsables du régime de Vichy , une facette qui 
s’élança et donna le mauvais coups a Freinet cet homme 
de gloire et de bonne foi dessinant toute une histoire à 
travers les sillons de l’imaginaire humain le contre poids 
immortel et logique de l’équation de la vie et du 
positivisme, tel ce mirage devenu réalité par la rigueur et 
devint après des décennies Freinet un titre de combattant 
dans la signification et le concept de la pédagogie des 
groupes, l’école de vie un emblème pour vaincre la 
médiocrité et un symbole de réussite  qui va être par la 
suite une promulgation de tout un raisonnement éducatif 
universel « Le maitre qui faisait les enfants rêver » 

 De boléro a ballade pour Adeline, ce fut un ère de 
passion et de convivialité des âmes, l’un comme l'autre de 
Rieu a Bagtache (6), dont ce joigne le fleurissement de la 
parole avec le verbe, l'un complète l'autre et tous deux 
jouent dans le même rituel de comprendre le meilleur de 
la vie. Hommage a mon amie Merzac bagtache…  

 Index des noms cites :  
(1)Célestin Freinet est un pédagogue français, né  
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le 15 octobre 1896 à Gars dans les Alpes-Maritimes, 
mort  

le 8 octobre 1966 à Vence dans les Alpes-Maritimes. 
Freinet est l'inventeur d'une pédagogie rigoureuse 

fondée sur des techniques novatrices : plan de travail,  
production de textes 

libres, imprimerie, individualisation du travail, enquêtes et 
conférences, ateliers d'expression-création, correspondance 
scolaire, éducation corporelle, réunion 
de coopérative (OCCE). Il expérimente sa conception de 
l'enseignement en fondant une école à Vence, l'École Freinet, 
devenue publique en 1991. 

(2)Écrivain algérien de renom, Waciny Laredj se situe 
au croisement de plusieurs cultures, ce dont témoignent aussi 
bien son parcours personnel que son œuvre littéraire.  

(3) est un lac situé dans le sud de la Sibérie, 
en Russie orientale. Il représente la plus grande réserve d'eau 
douce liquide de surface au monde (environ 23 500 km3). Sa 
transparence est unique et la visibilité parfaite jusqu'à 40 
mètres de profondeur. Il est parfois surnommé la « Perle de 
Sibérie ». Pour ses premiers habitants, les Bouriates d'origine 
mongole , le lac était une mer d'eau douce sacrée. 

   * roman 
(4.) journaliste britannique qui a fait la traversée sur le 

chemin de l'encens, parcours d'antan qui faisait la richesse 
des pays du golf arabe.   

(5)Institutrice titulaire à partir de 1920 (École 
Normale de Gap), elle avait des idées révolutionnaires depuis 
son entrée à l'École Normale, (elle adhéra au 
Parti communiste en 1926 en même temps que Freinet). Elle 
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rencontra Célestin Freinet en 1925, et se mit en congé pour 
étudier à Paris dans une académie de peinture (l'académie 
ABC avec laquelle elle étudiait par correspondance depuis 
1920). Elle épousa Freinet en mars 1926 

 (6) Merzac Bagtache est né en 1945 à Alger. Il a 
toujours vécu en Algérie où il est apprécié comme journaliste 
et comme écrivain d'expression arabe. Il a déjà publié trois 
romans, trois recueils de nouvelles et un de poésie. Il a 
traduit en arabe de nombreuses œuvres littéraires. 
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